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USTAWA
. z dnia 17 czerwca 1966 r.
,..t· !

o
DZIAŁ

postępowaniu

egzekucyjnym w administracji.
które wynikają z decyzji, poalbo aktów prawnych innych niż okre·
śfone wart. 2 i 3, stosuje się egzekucję administracyjną tyl·
ko 'wówczas, gdy przepis szczególny przewiduje ich wykona·
nie w trybie administracyjnym.
Art. 5. Uprawnionym do żądania wykonania w drodże
egzekucji administracyjnej obowiązków określonych wart. 2,
zwanym dalej wierzycielem, jest:
1) dla obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień organów administracji państwowej właści,wy do
orzekania organ I instancji,
'
2) dla obowiązków wynikając y ch z orzeczeń sądów lub in·
nych organów albo bezpośrednio z przepisów prawa organ lub instytucja bezpośrednio zainteresowana w wykonaniu przez zobowiązanego obowiązku albo powołana
do czuwania nad wykonaniem obowiązku.
Art. 6. W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowi ązku wierzyciel powinien podjąć , czynności zmie~
rzające do zastosowania środków egzekucyjnych.
Art. 7. § 1. Organ administracji państwowej właściwy
do prowadzenia egzekucji administracyjnej (organ egzeku~
cyjny) stosuje tylko środki egzekucyjne, przewidziane
w ustawie,
§ 2. Organ egzekucyjny stosuje środek egzekucyjny,
który ,prowadzi bezpośrednio do wykonania obowiązku,
a spośród kilku środków egzekucyjnych - środek lub środ
ki najmniej uciążliwe dla zobowiązanego.
§ 3. Stosowanie środka egzekucyjnego jest niedopusz.
czalne, gdy egzekwowany obowiązek został wykonany albo
' stał się bezprzedmiotowy.
Art. 8. § 1. Nie podlegają egzekucji administtacyjnej:
1) przedinioty ur zą dzenia domowego, pościel, bielizna
i ubranie codzienne, niezbęd ne dla zobowiązanego i bę
dących
na jego utrzymaniu członków jego rodziny,
a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu, .
2) zapasy żywności i opału, nie zbędne dla zobow4ąz anego
i będących na jego utrzymaniu członków jegO"' radzin1
na 'okres miesiaca, "
,/
3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce, potrzebne
do wyżywienia zobowiązanego i będących na je go utrzy·
Art. 4. Do

I

obowiązków,

stanowień, orzeczeń

Przepisy ogólne.
Rozdział

1.

Zasady >'ogólne.

"

Art. 1. Ustawa określa postępowanie i środki przymus 0. we, stosowane przez organy administracji państwowej w ce, lu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich
obowiązków o charakterze pieniężnym (uiszczenia należno
ści pieniężnych) lub obowiązków ' o charakterze niepienięż
Dym, a także sposób zabezpieczenia wykonania tych obowiązków.

Att. 2. § 1. Egzekucji administracyjnej podlegają nastę
pujące obowiązki:
należności pieniężne z tytułu podatków, opłat i wszelkich danin publicznych, grzywien (kar pieniężnych, kar
porządkowych)
z zakresu administracji państwowej,
a także inne nąleżności pieniężne wynikające z zakresu
tej administracji lub przekazane do egzekucji administracyjn~j na podstawie pr.zepisu szczególnego,
2) obowiązki o charakterze nie pieniężnym z zakresu administracji państwowej lub przekazane do egzekucji administracyjnej , na podstawie przepisu szczególnego.

1)

§ 2. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia
p-óddać egzekucji administracyjnej inne należności pienięż
ne niż określone w § 1 pkt 1, jeżeli przypadają one Skarbo-

wi Państwa lub państwowej jednostce organizacyjnej. Podd,anie tych należności egzekucji administracyjnej nie przesądza o wyłączeniu sporu o ich istnienie lub wysol<ość spod
rozpoznania przez sąd albo komisję arbitrażową, jeżeli z charaktęru nalezności .wynika, że do rozpoznania ' takiego sporu
właśei;wy jest sąd lub komisja arbitrażowa.
stosuje się do obowi'ązków określonych wart. 2, gdy Wynikają one ,z decy zji
lub, postanowień właściwych organów albo w zakresie administracji państw owej bezpoś rednio z przepisu prawa, chyba
że przepis szczególny zastrzega dla tych obowiązków tr y b
:egzekucji sądowęj.
' Art. 3.

Egzekucję

administracyjną

i

~
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maniu członków~ego ,rodrlny, wr~z z , zapasem paszy
i ściółki do najplii.szych zbiorów" ' "
4) naizę<.iz ia i inne. pr;z edmioty niezbędne. do ,osobistej pracy zarobkowęj , ~obo~ią~anego,będilcego ,rzemieślnikiem
lub drobnym wytwórcą, oraz surowce niezbędne dla nieg-o do jego pracy na okres si'edmiu dnl,
; 5) pTzedmioty niez,będue.d, o , pełn-ien1asiuż-byprzez zobowiązanego lub do wykonywania, przez niego zawodu,
6) u zobowiązanego" który pobiera periodycznie st ałą pła
cę pieniądz e w kwocie, która odpowiada n ie podlegającej egzekucji części płacy (art. 9 § 1) za czas do naj bliższego terminu wypłaty, a gdy zobowiązany nie otrzymuje stałej- płacy ~ pieniądze niezb ędlle dla niego i jeg 0 rodziny, na utrzymanie przez czternaście dni, ,
1) wkłady osżc zędnościowe z.!<!żone w , Powszechnej l):asie
, " Os.żczędn ości', j innych . bankach . państwowych o,r az w
, . spółdzielni' oszC;zędnościo,~oc,pożyGzkowej, na zasadach
i w ' wysokości , określonej przepisami prawa b ankowego,
8) . papiery osobiste, odżnaczenia oraz przedmioty nie zbę d
ne zobowi.ąza nemu i członkom jego r odziny do nauk i
lub wykonywania praktyk reUgijnych, a tak-że przedmioty codziennego użytku, które mogą b yć sprzedane
tylko znacznie poniżej ich wartośc i, a dla zobowiąza n eg o
0

,

mają znaczną

wartość u żytkową ,

przedmioty , wierzytel ności i prawa majątkowe
zwolnione na podstawie szczególnych przepisów spod
egzekucji administracyjne j.
§ 2. U rolników, oprócz ruchomości wymienionych w
pkt 1, 2 i 6-9, nie po-cl:legają egzekucji admi.nistracyjne j:
jeden koń wraz z uprzężą, jedna krowa, dwie kozy, jed,e n tryk i dwie owce, jedna maciora oraz dzi es ięć sztuk
drobiu,
jedna jałówka lub :cieliczka w przypadku braku krowy,
zapasy , paszy ' i ściółk i dla inw€!l tarza wymienionego
w pkt 1 i 2 aż do najbliższych zb-iorów,
jeden pług, jeden zespół br on, jeden kultywator, jeden
kierat, jedna sieczkarnia, }edenwóz, ' jedne sanie robocze ,
zboże i inne zł'emiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gosPQdarstwie rolnym zobowiązanego w danym roku gospodar,c zym.

9) inne

§

1

1)

2)
3}

4)

5).

Art. 9.§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy, nal ezczłonków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich
domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzenie
czł-onków spółdzielni pra,cy oraz wszelkie , świadczenia P')wtarzające się, których celem jest zapewnienie utr zymania,
jeżeli nie prz-ewyższają podwójnej kwoty minimalnej wysokości wyna-gr-odzenia miesięcznego za pracę naj niżej zarabi ających pracowników, podleg ają egzekucji w je dn e j pią
tej części, przy czym zawsze suma odpowiadająca kwocie
minimalnej wysokości wynagrodzenia mi,esięcznego za pr,acę
wymienionych pracowników wolna jest od egzekucji. Jeżeli
zobowiązany otrzymuje miesięcznie "Vynagrodzenie powyżej
podwójnej kwoty wyżej wymienionej, egzekucj i podlega ponadto połowa całej nadwyżki.
§ 2. Dochody wymienione w § 1 oblicza się WHlZ
z wszystkimi dodatkami i wartością świadc zeń w naturze,
lecz po potrąceniu podatków i opłat należnych z mocy ustafNY·
§ 3. Ograniczeń egzekucji przewidzianych w § 1 nie
stosuje się · do wierzytelności członków spółdzielni pracy,
~aki-e im przypadają z tytułu udziału w dochodach spółdziel
ni po rocznym obrachunkv, oraz do wierzytelności członków
rolnic żych spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach spółdzielni przypadających im od wni.esionych do
spółd zielni , Wkład-ów. '
§ 4. J efe'li zobowiązany otrzymuje dochody z kilku źró
(leł, podstawę obliczenia stanowi suma wszystkich dochodów.
~ 5. Nie podlegają egzekucji zaopatrzenia emerytalne,
ności

,
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renty , żasądzone przez sąd ' lub ustalone umową za utratę
, zdolnoś-ci do p racy ałbo za śmierć 'Żywi<:iela, zasiłki ch:aI'bbowe, .świadczenia -alimentacyjne ora-z zasiłki rodzinne~ Do
_periody.cznych naJ-eŹR-ośd z ' tytułtt -6o-browollilych ubezpieczeń rentowych stosuje się odpowiednio przep1sy § 1.
Art. 1'0. ' Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia
rozszerzyć wyłączenia spod egzeKucji administracyjnej określone wart. 8 i 9, a t akże wyłączyć spod te j egzekucJi n e·
czy oraz wierzytelności i prawa majątkowe nie wymienIone wart. 8 i 9.
Art. 11. Gdy w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej administracyjny or.gan egzekucyjny prowadzi obie egzekuc je (art. 60) , przepisy art. 8- 10
stosuje się również do należności podlegaj,ącyc b" e.gzekucji
sądowej, chyba że określone w przepisach Kodeksu postępo~
, wCiniacywflne go ograniczenia egzekucyjne są mniejsze.
.
. Art. 12. § 1. Na żądanie zobowiązifnego org,an e.gzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie zwolnie nia spod
egzekucji administracyjnej;
§ 2. Na postanowienie w sprawie odmowy zwolnienia
spod egzekucji słu ż y zobowiązanemu zażalen ie.
Art. 13. § 1. Przeciwko osobom, które korzystają z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych i w zakresie przewidzianym przez uslawy, umowy lub powszechnie ustalone
zwyczaje międzynarodowe nie podlegają orzecz nictwu organów polskich, nie może b yć prowadzona egzekuc ja administracyjna, chyba że chodzi o sprawę, w której osoby te
podlegają orzecznictwu polskich organów administracyjnych.
§ 2. Przeciwko osobom wymienionym w § 1, które
podlegają orzecznictwu organów polskich w rezultacie zrzeczenia się ich przywileju lub immunitetu przez państwo wysyłające lub odpowiednią organizację mi ędzyna rodową, może
być prowadzona egzekucja administracyjna tylko w przypadku wyra ż n eg o zrzeczenia się przywileju lub immunitetu
tak że w odniesieniu do egzekucji administracyjn e j.
§ 3. J e dnak że gdy w przypadkach określonych w § 2
prowadzenie egzekllcji jest dozwolone, nied.opuszczalna jest
egzekucja z mie nia przeznaczonego do użytku służbowe g o
ani też stosowanie środków egzekucyjnych w stosunku d,o
osoby zobowiązanego.
§ 4. W razie wątpliwości co do stosowania przepisów
§ 1-3 organ egzekucyjny zwraca się do Ministra spraw
Zagranicznych. I
'
Art. 14. § 1. Egzekucja administracyjna może być
wszczęta, Jeżeli wierzyciel, po upływie termil'lU do wykona..;
nia przez zobowi,ązanego obowiązku, uprzednio przesI ał mu
pisemne upomnienie , zawierające wezwanie do wykonania
obowiązku z zagrożeniem skierowania sprC'.wy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że p'r zepisy szczególno
inaczej postanawiają. Postępowanie egzekucyjne może byĆ
wszczęte dopiero po upływie siedmiu dni od dnia doręcze
nia tego upomnie nia. Koszty upomnienia obciążają zobowią
zanego i podlega j·ą ściągnięciu w trybie określonym w niniejszej ustawie.
'
§ 2. Rada Ministrów w drodz-e rozporządzenia określi
przypadki, w których egzekucja administracyjna może być
wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.
Art. 15. ,Zastosowanie .środka egzekucyjneg-o w postę- .
powaniu e gzekucyjny m nie stoi na przeszkbdzie wymierze';'
niu kary w postępowaniu karnym, karnQ-administracyjnym:
lub d yscyplinarnym za niewykonani-e obowiązku.
Art. 16. § 1. Na postanowienia wydane w toku egzekucji administracyjnej lub dotyczące postępowania egzekucyjnego służy zażalenie, jeżeli niniejsza ustawa tak stanowi.
Za żalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia dorę
czenia lub o g łos ze nia postanowienia.
§ 2. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje postępowania
egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub jego organ nadrzęd
ny może w uzasadnionych przypadkach wstrzymaĆ postępo ..
:wanie egzekucyjne.
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§ 3. Postanowienia- rozstrzygające wnioski i skargi zgło
szone w toku postępowania .egzekucyjnego przez zobowiąza
nego, wierzyciela i osoby trzecie mogą być uchylone lub
zmienione, przy zastosowaniu przepisów Kodeksu postępo
wania administracy jneyo o wznowieniu postępowania administracyjnego oraz uchyleniu izmi-a nie decyzji.Art. 11. Jeż e li pf2episy niniejszej ustawy nie stanowią
inaczej, w postępo~aniu egzekucyjnym mają odpowiednie
zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
R o z d z i aj 2.

Organy egzekucyjne.
Art. 18. Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji
adm inistracyjne j n ależnośc i pieniężnych jest organ administracji finansowej prezydium powiatowej rady narodowej.
Art. 19. § 1. Organe m egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjne j obowiązków o charakterze niepienię żnym jest rzeczowo właści wy organ administracji _pań 
st wowe j slopnia powiatowego, a w braku organu tego sto pnia - rzeczowo właściwy organ administracji państwow e j
I instan cji. Pozostają w moc y przepisy szczególne, które
ustanaw iają organami egzekucyjnymi inn e organy administracji państwowej.
§ 2. Ponadto w przypadkach określonych szczególnymi
przepisami jako organ egzekucyjny w zakresie- egzekucj i
administracyjnej obowiązków o charakterze n iepien i ęż n ym
działa każdy organ Milicji Obywatelskiej, organ straży pożarn ej kiefujący akcją ratowni czą, a także inne organy powolane do ochrony spokoju, bezpieczeństwa, porządku, zdrowia publicznego lub mienia społecznego.
§ 3. Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji admini stracy jnej obowiązków · o charakterze niepieniężnym,
wynikających z decyzji z zakresu administrac ji państwowej,
wydanych przez przedsiębiorstwa państwowe i inne pań
stwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje zawodowe,
samorządowe, spóldzielcze i . inne organizacje społeczne, jest
organ administrac ji państwowej stopnia powiatowego, z którego właściwością związan a jest sprawa; w razie wątpliwo
ści lub braku takiego or ganu, organ ten wyznaczon y zostanie
przez przewodniczącego prezydiuII,l powiatowej rady narodowe j.
Art. 20. § 1. Rada Ministrów może w drod ze rozporzą
d zenia upoważnić biura gromadzkich rad narodowych lub organy prezydium miejskiej rady narodowej (rady narodowej
miasta stanowiącego powiat) albo rady narodowej osiedla,
a także inne organy administracji państwowej do prowadzenia, jako organ y egzekucyjne, egzekucji administracyjnej
w zakresie oznaczonych rodza jów spraw albo niektór ych
czy nno ści egzekucyjnych, a także postępowania zabezpieczają cego.
mo że w drodze rozpor zą dz en ia uponiektórych wierzycieli, będąc yc h państwowymi jedn os tkami organizaEyjnymi, do prowadzenia, jako organy
egzekucyjne, w określonym zakresie egzekucji administracy jnej', dotyczącej obowiązków w sprawach objętych ich

§ 2. Rada Ministrów

ważnić

działalnością·
miejscową organu .egzekucyjnego
miejsca zamieszkania (siedziby) zobowiązanego, a w braku zamieszkania w kraju według miejsca jego pobytu. W sprawach o odebranie rzeczy lub opróż
nienie budynków i pomieszczeń właściwość miejscową określa -się według miejsca wykonania obowiązku albo według
miejsca poło:l. enia rzeczy, a przy enzekuc ji należności pieni ężnych równ ież według miejsca położenia mienia zobo-

Art. 21.

określa

się

Właściwoś ć

według

wią zanego.

Art.. 22. § 1. Prezydium powiatowej rady narodo wej
spra wuje nac]zór nad ca}oś c ią spraw związcmych z wykonywaniem egzekucji administracyjnej na obszarze powiatu.

Poz.lsi
. § 2. . Pr-z-ewodniczący prezydium powiatowej · rady naromoże
W szczególnie uzasadnionych przypadkach

dowej

wstrzymać

na · czas określony czynności każdego organu
.egzekucy jnego prowadzącego egzekucję· administracyjną .
Art. 23. § 1. Przewodniczący gromadzkiej rady narodowej, a w razie jego nieobecności sekretarz gromadzki są
uprawnieni do dorażnego wstrzymania czynności egzekucyjnych dotyczących prowadzone j na terenie gromady egzekucji administracyjnej należności pieniężnych od rolników
tam zamieszkałych, jeżeli zachodzi oczywiśty błąd co do
obowiązku lub co do osoby zobowiązanego albo zaistniała
nowa l].1b nie · znana organowi egzekucyjnemu albo przez
ten organ -nie rozpatrzona, nadzwyczajna okoliczność, uzasadniająca przyznanie ulgi, albo 'umorzenie lub zawieszenie
postępowania
egzekucyjnego.
O wstrzymaniu czynnoscl
egzekucyjnych biuro gromadzkiej rad y narodowej zawiadamia niezwłocznie organ egzekucyjny, który postanowi co do
dalszego prowadzenia postępowania egzekucy jnego.
§. 2. Uprawnienia określone w § 1 s ł użą odpowiednio
przewodniczącym prezydiów miejskich rad narodowych i rad
narodowych osiedli w sprawach egzekucji administracyjnej
nal eżności pieniężnych od rolników zamieszkałych na obszarze mi ast i osiedli.
§ 3. Rada Ministrów może w drodze ro zp or zą dzenia rozciągnąć przepisy § 1 i 2 na egzekucfę admin istracyjną od
rolników obowiązków o charakterze niepi e niężnym.
Art. 24. § 1. Z wierzchni nadzó r nad czynnościami organów egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej
należności pie ni ę żn ych spra wuje Minister Finansów.
§ 2. Zwierzchni nadzór nad czynnościami organów egzekuc yjnych w zak resie egzekucji administracyjnej obowiąz
ków o charakterze niepieniężnym sprawują właściwe dra
tych organów naczelne organy administracji państwowej.
Rozdzi a

ł

Zasady prowadzenia

3.
egze~ucji.

Organ egzekucyjny wszczyna egzekllcję
na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego t yt ułu wykonawczego.
§ 2. Jeżeli wierzyciel jest j ed noc ześ ni~ organem egzekucyjnym, przystępuje on z urzQdu do egzekucji na podstawie t yt ułu wykonawczego przez sieoie wystawionego.
§ 3. Dla egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z orzeczeń sądowych lub arbitrażowych t ytułe m
wykon awcz ym jest orzeczenie sądowe zaopatrzone w klauzulę wykonalności lub orzeczenie arb i tra żo w e zaopatrzone
w zarzą dzeni e egzekucyj ne prezesa ' komisji arbitrażowej.
Art. 26. - § 1. Tytuł wykonawczy powinien zawierać:
1) oznaczenie wierzyciela,
2) wskazanie imienia i nazwiska lub na zwy zobowiązane
go, jego adresu, a także - w razie możliwości - adresu jego zakł adu pracy,
3) podanie tr eści podlegaj ącego egzekucji obowiązku, podstawy prawnej teg o obowiązku oraz stwierdzenie, że
obowiąz ek j est ~ wymagalny,
4) wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej ,
5) datę wystawienia t y tułu, podpis z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego oraz
odcisk pieczęci urzędowej.
§ 2. Do tytułu wykonawczego nal eży dołączyć dowód
doręczenia upomn ienia albo stwierdzić w tytule, że doręcze
nie ·u pomnienia nie było konieczne.
Art. 21. § 1. We wniosku o wszczęcie egzekucji administra cyjnej wierzyciel m oże wskazać środek egzekucyjny.
Wierzyciel po\~' inien . wskazać środek egzekucyjny, gd y
wniosek dotyczy egzekucji obowiązku o charakterze niepieArt. 25.

§ 1.

adminis t rac yj ną

. niężnym.
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§ 2.

Jeżeliegzekwowanił

należność

z pr,a wa pierwszellstwa zaspokojenia;

piemęzna
należy

korzysta
ponadto we

wniosku wskazać podstawę prawną pierwszeństwa.
Art. 28. § 1. Organ egzekucyjny bada z urzędu dopuszczalność egzekucji administracyjnej; organ ten nie jest
natomiast uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem 'wykonawczym.
§ 2. Jeśli obowiązek, którego tytuł wykonawczy dotyczy, nie podlega egzekucji administracyjnej, organ egzekucyjny nie przystępuje do egzekucji i zawiadamia o tym wierzyciela, zwracając mu tyyuł wykonawczy. ,
Art. 29. Organ egzekucy jn y może zastosować zamiast
środka egzekucyjnego wskazanego we wniosku ' inny środek
e g zekucyjny , jezeli jest mniej uciążliwy dla zobowiązanego,
a prowadzi bezpośrednio do wykonania obowiązku (art. 7
§ 2). O powyższym organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciel-a,' ,gdy egzekucja dotyczy obowiązku o charakterze ' niepieniężnym.

Art.3U. § 1. Czynności egzekucyjne wykonuje organ
egzekucyjny' lub wyznaczony jego pracownik - zwany dalej egzekutorem, a przy egzekucji należności pieniężnych
prowadzonej przez organ administracji finansowej prezydium
powiatowej rady narodowej (art. 18) - zwany dalej poborcą
skarbowym. Przepisy ustawy dotyczące egzekutora stosuje
się również do poborcy skarbowego.
§ 2. Egzekutor obowiązany jest przed rozpoczęciem
czynności egzekucyjnych bez wezwania okazać zobow i ąza
nemu zaświadczenie organu egzekucyjnego lub legitymację
słu żbową, upoważniające do czynności egzekucyjnych.
Art. 31. § 1. Organ egZekucyjny lub egzekutor, przystę
pując do czynności egzekucyjnych, doręcza zobowiązanemu
, odpis tytułu wykonawczego, zaopatrzony w klauzulę organu
egzekucyjnego o skierowan'iu tytułu do egzekucji administracyjnej, a w przypadkach określonych wart. 25 § 3 odpis sądowego (arbitrażowego) orzeczenia oraz poucza zobowiązanego, że służy mu w terminie siedmiu dni prawo
zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie
prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
§2. Organ egzekucyjny doręcza ponadto zobowiązane
mu postanowienie . o zastosowaniu środka egzekucyjnego
albo wskazuje , jaki środpk egzekucyjny został zastosowany,
, gdy prowadzi się egzekucję z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych lub 1,vkladów oszczędnościowycn albo
z innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych.
Art. 32. Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia po'I st ę powania egzekucyjnego może być tylko:
1) wykonanie, umorzenie, przedawnienie, wygaśnięcie albo
nieistnienie obowiązku,
2) odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak
wymagalnośc i obowiązku z innego powodu, rozłoże'nie
na raty spłaty należności pieniężnej,
3) określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treś
cią obowiązk u wynikającego z decyzji organu administracyjnego lub bezpośrednio z przepisu prawa, a w przypadkach( określonych wart. 25 § 3 - z orzeczenia sądo
wego lub arbitrażowego,
4) błąd co do osoby zobowiązanego ,
5) niewykonalność obowiązku o charakterze niepienięż
ny rn,
6)

d'oręczenia
7)

egzekucji administracyjnej l)lb za- egzekucyjnego, brak uprzedniego
zobowiązanemu upomnienia, wymaganego

niedopuszczalność

stosowanego

środka

w myśl art. i 4,
zas,to!'i,owanie zbyt
(art. 7).

uciążliWego

środka

egzekucyjnego

Art. 33. § 1. Zarzuty żg!oszone na podstawie wskazanej w arL 32 pkt 1-6, a przy egzekucj i obowiązków o charakt erze niepieniężnym także na ' p"odstawie wskazanej
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w art. 32 pkt 7, organ egzekucyjny rozpatruje po uzyskaniu
wypowiedzi wierzyciela.
§ 2. Organ egzekucyjny wydaje w sprawie zarzutów
postanowienie. Jeżeli organ uznaje zarzuty za uzasadni.one,
wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego (art. 54) lub o umorzeniu tego postępowania (art. 57)
albo o zastosowaniu innego mniej uciążliwego środka egzekucyjnego.
'
§ 3. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie zprzutów służy zobowiązaneIilU i wierzycielowi zaża
lenie.
Art. 34. § 1. Wniesienie przez zobowiązanego zarzutu
w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego pie
wstrzymuje czynności egzekucyjnych. Organ egzekucyjny
lub ' egzekutor mo ż e jednak z uzasadnionych powodów
wstrzymać czynności e'g zekucyjne.
'
§ 2. Organ właściwy do zaiatwienia zażalenia może zarządzić wstrzymanie czynności egzekucyjnych do czasu rozpatrzenia zażalenia.
Art. 35. § 1. Kto, nie będąc zobowiązanym, rości sobie
prawa do rzeczy lub prawa majątkowego, z którego prowadzi się egzekucję administracyjną, może wystąpić do organu
egzekucyjnego - w terminie czternastu dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do
tej rzeczy lub tego prawa - z żądaniem ich wyłączenia
spod egzekucji , przedstawiając lub powołując dowody na
poparcie swego żądania.
§ 2. Organ egzekucyjny rozpozna żądanie i wyda postanowienie w sprawie wyłączenia w terminie czternastu
dni od dnia złożenia żądania. Termin ten może być przedłu
żony o dalsze czternaście dni, gdy zbadanie dowodów w tym
terminie nie było możli we.
§ 3. Do czasu wydania postanowienia w sprawie wyłączenia organ egzekucyjny zaniecha dalszych
czynnoscI
egzekucyjnych w stoslinku do rzeczy lub prawa majątko
wego, których wyłączenia żądano; jednakże dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy.
Art. 36. Jeżeli przy egzekucjI obowiązku o charakterze
niepieniężnym rzecz lub prawo mają-tkowe, których wyłącze
nia żądano, zostały również objęte środkiem egzekucyjnym
wskazanym przez wierzyciela (art. 27 § 1), organ egzekucyjny doręczy mu postanowienie o wyłączeniu. Na to postanowienie służy wierzycielowi zażalenie. Do czasu rozstrzygnięcia zażalenia dokonane czynności egzekucyjńe pozostają w mocy.
Art. 37. § 1. Na postanowienie organu egzekucyjnego
w sprawie odmowy wyłączenia rzeczy lub prawa majątko
wego służy zaża l enie .
§ 2. Osobie, której żądanie wyłączenia rzeczy lub pra~
wa nie zostało uwzględnione, służy prawo żądania w trybie
Kodeksu postępowania cywilnego ich zwoln,~epia od egzekucji administracyjnej. Odpis pozwu o zwolnienie należy
równocześnie skierować do organu egzękucyjnego.
Art. 38. § 1. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia żą
dania wyłączenia w postępowaniu egzekucyjnym i w okresie czternastu dni po tym rozstrzygnięciu oraz do czasu
prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie wyłączenia spod
egzekucji , rzeczy objęte żądaniem wyłączenia nie mogą być ,
sprzedane w trybie przewidzianym dla sprzedaży ruchomości w przepisach o egzekucji nal eżności pieniężnych.
§ 2. Jeżeli rzecz objęta żądaniem wyłączenia ulega .
szybkiemu zepsuciu, może ona być sprzedana w trybię przewidzianym dla sprzedaży ruchomości w przepisach o egzekucji należności pieni~żnych przed r-ozstrzygnięciem żąda
nia wyłączenia, a osiągniętą ze sprzedaży kwotę składa się
do depozytu organue.gzekucyjnego. W przypadku nieuwzględnienia

do kwoty

żądania

złożonej

wyłączenia

do depozytu.

egzekucję

prowadzi 'jsię
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Art. 39. W postępowaniu dotyczącym egzekucji na leż 
pol ecenia Qrganu egzek ucyjnego. Egzekutor obowią za n y je5t
pieniężnej osoba, która żąda w y łącz e nia r zec zy lub
oka z a ć poleceni e organu 'egze kuc y jn ego zobow i ązanemu
p r a-wa majątkowego, może wpłacić do dep ozytu organu
prze d przystąpi e ni e m do czynności egzekucyjn ych.
egzekqcyjnego kwotę, na jaką z ostały one oszacowane, albo
§ 3. J eże li w czasi e dokonywania c zy n'nośc i e gzekuc y j. kwotę równ ą nal e żności pi e ni ęż nej łącznie z kosztami e gze n ych, o których mowa w § 1 i ;1; egzekutor z au w aż y, ż e 7,0 - '
kuc y jnymi. .organ' egzek uc y jn y i:lc h y li wówczas cz y nn ości
bo w ią z any od d ał poszukiwan e ' przedmioty sWemu domowniegzekucyjne odnośni e do ' rzeczy lub prawa, któr ych żądanie
kowi lub inn e j osobi e do likr ycfa , egzekutor moż e przes l l!wyłączenia dotyc zy , co nie wplywa na dals zy tok · pos tę !90 kać od z i eż te j osoby oraz ' je j teczki, walizy i tym podobne
wania o wyłącz e ni e . W ra zie uw z ględni e nia żądania wyłą  ' prze dmiot y , ja kie ona ma przy sobi e .
czenia, kwota zło żo na do depozytu podl ega zwrotowi. J e §4. Przeszukanie od z i eży powinn ó być dokonane tylko
że li żądani e wyłąc ze nia nie zostanie uwzględnion e , egze- przez osobę tej sam ej pJc.i co zo bo wiązany. W ra zie potrzekucj ę prowadzi 'się do kwoty złożonej do de pozy tu.
by egzekutor wezwi e t aką oso b ę przez si e bie w yzna c'z oną do
przeszuk ania odzieży.
Art. 40. J eże li w postępowaniu dotyc zący m egzekucji
§ 5. Przeszukanie odzieży na osobie wojskowej lub
nal eżności pieniężnej zostało z głoszone, zgodnie z art. 35 § 1,
funkcjonariusza M il icji Obyw a telsk ie j przeprowadza w obec~ąd anie w yłącze nia spod egzekucji r zeczy lub prawa m ająt 
nośc i egzekutora oso ba w yzna czona przez ich przełożonego . .
k oweg o z tej przyczyny, że znajduj ą się w e władaniu inne j
osoby na podstawie umowy do ży w o tni eg o użytkow a nia .lub
A rt. 46. Pr zed mi oty uja wnione w wyniku przeszuka nia,
umowy zas ta wu, a żądanie to nie zostalo uwzglę d ni on e ,
a nie wyłączon e z egzek uc ji, m ogą l:) yć odebrane i oddane
war toś ć prawa u ży tk ow ania oraz wierzytelność zabezpi e- ' pod do zó r organu egzekucy jnego, organu pr ezydium groc zona zastawem podl ega zaspokoj en iu z kwoty uzyska ne j madzkie j (mi e jskie j, dziel nicowe j, osied lowej) rad y narod oz egzeku c ji, z uw zględn ieni e m prawa pi erw s zeństw a zaspowej , a tak że inn y ch osób. W sprawach tych maj ą odpokoj en ia p rzy sługują cego z m ocy ustawy nale żn ośc i piewi ednie zastos owa nie przepisy o d ozorze nad rucho mośc iami
ni ężne j.
zajętymi przy e gzekucji z ruchomości, prowa d zone j 'w to k u
postę pow ania egzekuc y jnego nal eżności
pi e ni ęż n yc h .
Art. 41. Po zakończeniu . Rostępowania e gzekucyjn ego
ni e mo że b yć zgłoszone żądanie wyłączenia s pod egzekuc ji
Art. 47. Egzekutor mo że upomn ieć, a po bezskutecznym
r zeczy lub prawa majątkow e go, z którego zos tała przep r o- upomnieniu w y dali ć z mie jsca dok onywa nia czy nno śc i egzew a dzo na egzekuoja przez spr ze da ż rzeczy lub r ea li zację
kuc y jnyc h zobowiązanego i k ażdą inną osob ę , któ ra zachoprawa maj ątk owego, a osoba, która rości sobi e prawo d o- te j
wuje s i ę ni ewłaściwie lub przeszkadza w dokonywa niu czynr zeczy lub teg o pr-awa, moż e do c hod z ić od zobowiązanego
ności egzek ucyjnyc h.
oclszko d owańi a na zasadach prawa c;ywilne go.
Art. 48. § 1. W l okal a ch i innyc h pomieszczeniach
Art. 42. Organ egzekucyjny i egzekutor są obo wiązan i
organów p a ńs twow yc h Ora z na terenach kolej owych i lotodstąp i ć
od czynności e gzekuc y jnyc h, jeśli zobowią z any
nisk m ożn a dokonywać czy nnoś c i egzek ucy jn ych t ylko po
okazał dowody stwierdzające w ykonanie , llmorze nie , w y upr zednim za w iadomi e niu tyc h organów paJlstwow ych lub
gaśnięcie lub , nieistni enie
obowiązku, odroc ze nie t e rminu
zarz ądców (k omendantów) tych obiektów. Przepis ten nie cl owykonania obo w i ązku" r oz łoż e ni e na raty spłat y nal eż ności
t yczy przypadk ów, gdy z m ocy szczegó lnych przepisów orgapi e ni ęż n yc h , albo gdy zachodzi bł ąd co do osoby zoboWią 
n y egzekucyjne właści we są do działania na terenach k ozanego. Organ egzekucyjny zawiadamia wie rzy ciela o odl ejowych oraz lotnisk.
st ąp i e niu \ od czynności egzekucyjnych.
§ 2. W obrębie budynków wojskowych i zajmowanych
Art. 43. § 1. Organ egzekuc y jny i egzekutor mo ż e
przez Milicję Oby w at elską oraz na okrętach woje nn yc h moż
w ra zi e potrzeby ''l ezwać , w pilnych przypadkach ta kże
na dokon ywać czynności e gzek uc yjnych tylko · po u przedu s tnie , pomocy organu Milicji Obywatelskiej, j eże li natrafił
nim zawiad omie niu wła śc i wego komenc1antć,l i w a sys tencj i
na opór, który uni emoż li w ia lub utrudnia przeprowadzenie
wyzn aczonego organu wojskowego lub erganu Mili c'ji ' Oby egzekucji, albo je'Ż:e li istnie je u zasadnione przy puszczenie,
watelskie j.
.
ż e na taki opór natrafi. J eże li opór stawia osoba wojskowa,
§ 3. Prze pisy o obowią zkac h organów asystując yc h przy
nal eży , wezwać
pomocy w ł aś ciwego or.g,a nu wojskowego ,
wykon ywa niu czynności egzekuc yj n ych wydaje:
chyba że zw łoka grozi udar e mnienie m egzeku cji, a na mie j1) dla or.g anów wo jskowyc h -:- Minister Obr ony Narodo's cu ni e ma organu wojskowego.
wej ,
§ 2. Przepi sy o obowiązk a c h organów udzi el ają cyc h
2) dla organów Mili c ji Oby wate lsk iej Mi nister Spraw
pomocy przy w y kon ywaniu c zyn no śc i e gzekucy jn yc h w y Wewnętr z n yc h .
daje:
Art. 49. § 1. Na wniosek zopow iązanego, a tak'że gdy
1) dla organów MilicJi Obywatelski e j Minister Spraw
egzek utor uzna to za -koni eczne, m oże b yć przywolany świa 
W e wnętrzn y ch,
dek do obecności przy c zy nnoś ci ach egzekucyj n ych .
2) dla organów wojskowych Minister Obrony N ar odo§ 2. Egzekutor powini e n p rz ywo lać ', dwóch świadków ,
wej.
gdy zobow ią zany n ie jest obecny przy ćzynności a c h egzeArt. 44. ' Je że li ce l eg Eekucji prowadzonej w s+>rawie
kucyjnych a lbo zost ał wydalohy z miejsca tych czy nno ści,
nal eż n ości pi e n ię żn e j lub w y dania r zeczy tego wymaga ,
a [de zachod zi ' obawa uda.r emriie nia wskutęk t ego egze ku c ji.
egzekutor zarządzi otwarcie .lokali i innych pomieszczeń.
§ 3. Świadkami mogą być także pełnoletni członkowi e
zajmowanyc h przez zo bowią z an e9 0 oraz schowków w t yc h
rodziny i domownicy zobowiąz a nego.
lok alach i pomie szczenia ch i przeszuka j ego rzec zy ora z te
§' 4. Św iadko wie nie otrzymują wynagrod ze nia .
l okale , pomi eszcze ni~ i sch owki.
'
Art. 50_ § 1. J eś li cel egzekucji t ego wymaga', organ
Art. 45. § 1. E~l ze kutor może przes z ukać odzież na osoegze kll cy jny ze zwoli pis emni e egzekutorowi na dokonanie
bi e zobowiązan ego oraz teczki, walizy i tym podobne prze d-' czynności egzek ucyjnej w dni wo!ne od pracy lub w porze
m ioty , któr e zobow ią z any ma pr zy sobie, j eże li egzekucj a
nocnej pomięd zy god z iną 21 a godziną 7, Egzekutor jest
d oty,czy nal eż no ści pi e niężn e j lub wydania rzeczy.
obowiązany okazać zez'w olenie orflanu egzekucy jn ego , zo' § 2. Pr zesz ukani e od zi .eży na os obi e zo bo w i ąz-ane go ora'z
bowi ązanemu prze d pr zy stąpieni e m do czy nnoś ci egze kucyjn ych.
jego teczek, w al iz i t y m podobnych przed miotów poza mi esz§ 2. Czynności egzekucy jne m ogą być, d okon ywane
kani em, prz e dsl-ęb iorstwem, za kład e m lub gospodarstwem zow porze nocnej' ty lko w obecności świadka .
bowiąza'nego może. n a stąpić ty lko na podstawie pisemnego
ności
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·ciel może ,rówmez, nie czekając na sądowe stwierdzenie nasporządza ,z dokonania czynb ycia spadku• . wskazać osobę, którą uważa za spadkobiercę '
egzekucyjnych protokół , jeżeli przepisy niniejszej
zmarłego zobowiązanego, odpowledzl<, : ną za egzekwowany '
ustawy nie stanowią inaczej.
obowiązek. Jednakże ' organ egzekucyjny obowiązany jes t
§ 2. Protokół podpisliją egzekutor, zobowiązany, jeżeli
jest obecny , oraz przy'woIani zgodnie z art. 49 świadkowie .
zastosować się do postanowienia sądu o stwierdzenju na, bycia spadku, jeżeli postc;wowienie to zostanie mu ,złożone
' Egzekutor doręcza odpis protokołu zobowiązanemu.
Art. 52. § 1. Na czynności egzekucyjne organu egzeku~
przed zakończenieIń postępowani" egzekucyjnego.
, § 3. Jeżeli szczegól ne przepisy przewidują wydanie
~ cy jnego i egzekutor a służy skar~a.
przez wierzyciela decyzji o .odpowiedzialności za zmarłego
§ 2. Skargę" na czynności egzekutora wnosi s'ię do organu egzekucyjnego.
zobowiązanego innej osoby, jako - spadkobiercy, organ egze§ 3. Wniesienie skargi nie wstrzymuje prowadzenia
kucyjny mo że podjąć postępowani'e egzekucy jne, zawi'e szone
postępoyv ilnia, egzekucyhlego.
z przyczyny określonej w ' art. 54 § 1 pkt 2, , p ~ , wydaniu
§ 4. Organ ' egz,e kucyjny po otrzymaniu skargi wyda
takiej decy zji.
niezwłocznie ni~ z bęane zarządzenia . Organ ten może rówAtt. 56. § LW r azie zawieszenia postępowania e9:ze, nież w uzas,adnionych przypadkac'łi wstrzymać pr9wadzenie
kucyjnego pozostają w mocy dokonane czynności egzekupos tępowania egzekucyjnego.
cyjne.
Art. 53. § 1. Pracownicy wierzyciela ponoszą odpowie§ 2. Orqan egzekucyjny może jednak uchylić dokona' dzialność służbową lub dyscyplinarną za nieuzasadnione
ne" czynności egzekucyjne, j e żeli to jest uzasadnione ' waż
wskutek niedbalstwa wystąpienie o wszczęcie postępowania
nym interesem żobow ią zanego , interes wierzyciela nie s toi
egzekLtcyjnego ' oraz ' za brak lub opóinienie zawiadomienia t emu na przeszkodzie, a osoby trzecie ,na skutek tych cZyn~
o okoliczności a ch uzasadniających zaniechanie prowadzenia
noś,ci nie nabyły praw. Uchylenie dokonanych czynności nie
egzekucji administracyjnej.
powoduje umorzenia nale żnych z,a nie kos ztów egzekucyj§ 2 .. PracowńTcy organu egzekucyj nego ponoszą ' odponych.
wiedzialność słu żbową lub dyscyplinarną za niezgodne z pra§ 3. Na postanowienie organu egzekucyjnego o ućhyle ~
wem wskutek niedbalstwa wszczęcie postępowania egzekuniu czynności egzekucyjnych albo o odmowie uchylenia,
.
t yc h czynnoś,c i służy zażalenie.
c yjnego i prowadzenie egzekucji adminislracy jnej.
§ ~ Jeżeli w przypadkach określonych w § 1 i 2 wy,A rt. 57. § 1. P ostępowanie egzekucyjne podlega umonikła dla wierzyciela, zobowiązanego albo innej osoby szkorzeniu :
d a, pr acownicy ponoszą odpowiedzialność za szkodę według
1) je że li obowiązek został przed wszczędem postępowania
' p~ zep isówprawa cywilnego, chyba ż'e poszkodowani mog li
wykonany,
zap,obiec szkudzie przez zalożenie w toku postępowania
2) jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzośrodka prawnego, lecz tego zauiechali.
ny lub wygasł z innego powodu albo jeżeli obowiązek
§ 4. Przepisy § 1-3 :nie wykluczają ' odpowiedzialności
n ie zaistniał,
Skarbu: Parlstw;e na podstawie ' przepisów Kodeksu cywilnego
3) , je~e Ii egzekwowany , obowiązek został określony nieza szkody wYrządzone przez funkcjonariuszów państwowych.
zgodnie z treścią obowiązku wynik!'ijącego z decyzji
organu administracyjn'ego , orzeczenia sądowego lub
arbitrażowego albo bezpośrednio i przepisu prawa ,
R o z d z'i a ł 4:
4) gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego lJlb gdy
egzekucja nie może być prowadzona 'ze względu na
, Zawieszenie i umorzenie postwowania egzekuc:yjnego.

Art. 51. § 1. Egzekutor

ności

osobę

• J

r

Art. 54. § 1. Postępowanie egzekucyjne ulega ' za wieszen.iu:
1) w razie odroczenia terminu wykonania ' obowiązku lub
rozłożenia na raty spłaty nale ż ności pieniężnej,
2) w razie śmierci wbowiązanego, jeż el,i obowiązek nie
jest śc::iś1e związany z osobą zmarłego,
'
"3) ' w razie utraty przez zobowiązanego zdoln ości do czynności prawnych i braku jego przedstawiciela ust awowego,
4) na .żądanie wierzyciela,
5) w innych przypadkach prawem przewidzianych.
~ § 2. Zawieszenie pos'tępowania !,gzekucyjnego,
dotyc zącego obowiązku o charakterze niepieniężnyni, z przyczyn y określonej w ~§, 1 pkt, 2 i 3 może nastąpić tylko w przypadkach, gdy nie :: zagraża to interesowi społecznemu.
§ 3. Organ egzekucyjnY wydaje postanowienie w sprawie zawieszeriia postępowania egzekucyjnego.
§ 4. Na' postanQwie~ie organu egzekucyjnego o zawieszeniu postępową.nia lub 'o odmowie zawieszenia tego postę
p owania , służy , zażalenie.
Art. 5§. § 1. ' Organ egzekucyjny podejmie 'zawieszone
postępowanie egzekucyjne po ustaniu przyczyny zawieszenia.
~ 2. W razie zawiesZenia
postępowania z przyczyny
określonej wart. 54 § 1 pkt 2 -'- , organ ,e gzekucyjny podej-'
mie' zawieszone ' postępowanie , gdy org,a'n ten zostanie zawiadomiony przez wierzyciela o ustaleniu według przepis ów prawa cywilnego spadkobierców zmarłego zobowiąz:ane 
go, na których przeszedł egzekwowany obowiąl.ek. Wierzy-

5)

zobowiąz,mego,

jeżeli

obowiązek o , charakterze nie pieniężnym okazał
n iewykona!ny,
w razie śmierci zobowiązan ego, gdy obowiązek jest
ściśle związany z osobą zmarłe g o,
jeż'eli egzekucja "administracyjna lub zastosowany śro
dek e{Jzekucyjny są niedopuszczalne albo brak uprzedniego upomnienia z,o b owią.zanego (art. 14),
j eżEłli postępowanie egzekucyjne zawieszone / na żąda 
nie wierzyciela nie zostało ' podjęte przed upływem ' roku
od dnia zgłoszenia tego żądimia,
jeżeli jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym
dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty
przewyż.szającej wydatki egzekucyjne,
na żądan ie wierzyciela,
w innych przypadkach w niniejszej ustawie przewidzicin ,,-Ch .
się

6)
7)

8)

9)

10)

11)

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 organ egzekucyjny wydaje, na żądanie strony lub z urzędu , postanowienie , w sprawi'e umorzenia postępowania egzekucyjnego.
§ 3. W razieumoHenia postępowania egzekucy jnego
dotyczącego należności pieniężnych orga n egzekucyjny, który jest jednoc ześ nie wierzycielem (art. 25 § 2). doręcza zo' b owiąz\łnemu postanowienie o ' umorzeniu tylko wówczas,
gdy zobowiązany tego zażądał .
§ 4. ' Na postanowienie o umorzeniu postępowania eg,zę
kucyjnego lub o odmowie umorzenia tego postępowąnia
służy

zażalenie .

Art. 58. § L Umorzenie postępowania eqzekucyjneqc
powoduje uchylenie dokonanych · czynno~Ci egzekucyjnyell,

\=-,

f :- ... '.....
~.'
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jeżeli

dalsze przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Pozostajednak w m ocy prawa osób trze cich, nabyte na skutek
tych czynności.

DZIAŁ

ją

Egzeku cja

§ 2. Organ egzekucyjny wydaje w razie potrzeby postanowienie d'o tyczące uchylen ia dokonanych czynności egzekucyjnych wskutek umor zen ia postępowania egzekucyjnego.

t5t

11

należności pienięinych.

Rozdział
P uep i lły

1.

wspólne.

§ 3. Na postanowienie organu egzekucyjnego w s pra- '

wie uchyl enia dokonanych czynności egzekucyjnych lub odmowy u chy len ia' ty ch czynności s łuży zażalenie.
c

Art. 59. W ra zie umorzenia postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej wart. 57 § 1 pkt 9 wszczęcie
ponownej e gżekuc ji może nast ą.pić wówczas, gdy zostanie
u jawniony majątek lubźród l a dochodu zobowiązaneg o przewyżs:rające kwotę wydatków e gzekucyjnych.

Rozdzi a

ł

5.

Zbieg egzekucji.
Art. 60. W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i są
dowej do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego organ
e gzekucyjny wstrzymuje czynności egzekuc yj ne na wniosek
wierzyciela, zobowiązanego lub z urzędu i przekazuje akta
egzekucji ad ministracyjnej sądo w i powiatowemu zgodnie
z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. '
Art. 61. W razie zbiegu egzekucji administracyjnej,
prowadzonej do tej same j rzecz y lub prawa majątkowego
przez orga n egzekucyjny oraz przez inny organ wyznaczony w trybie art. 20 § l lub przez wierzyciela llpowa 'żnio
n ego zgodnie z art. 20 §2, organ egzekucyjny przejmie
łączne prowadzenie egzekucji.

Rozdzi a

ł

6.

Koszty egzekucyjne.
Art. 62. § 1. Opłat y za czynności egzekucy jne oraz
wydatki związ'ane z postępowaniem egzekucyjnym obcią żają
zobowiązanego. Te koszty egzekucyjne podlegają przymusowemu ściągnięciH w trybie egzekucji administracyjnej.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy koszty egzekucyjne zostały spowodowane niezgodThym z prawem wszczę
dem lub prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.. Koszty te ponosi wierzyciel lub organ e gzekucyjny, w zalezności
od tego, kto spowodo wał niezgodne z prawem wszczęcie lub
prowadze nie , postępowania.
§ 3. Wierzyciel ponosi wydatki związane z przekazaniem mu egzekwowanej należno ści lub przedmiotu. Wierzyciel pokrywa równ h ż koszty p os tępowania egzekucyjnego,
jeżeli nie mo.gą być one ściągnięte od zoł?owiązanego.
§ 4. Organ egzekucyjny wydaje na żądanie zobowiąza
n ego lub wierzyciela postanowienie w sprawie kosztów
egzekucyjnych. Na postanowienie tosluży zażalenie.
§ 5. Koszty egzekucyjne pr zypad ają na rzecz tego orga-'
nu egzekucyjnego, który przeprowadza ich ściągnięcie. -

Art. 63. § 1. Rada Ministrów określi w drodze rozpoza poszczególne rod zaj e czynności
e gzekucyjnych, zasady ustalania kosztów upomnienia, zasad y umarzania kosztó\V egzekucyjnych oraz noreny wydatków związanych z, postępowaniem egzekucyjnym.
rząd ze nia wyso.kość opłat

§ 2. Rada Ministrów może w drodze ro zporządzenia
'-upowaznić prezydia wojewódzkich rad nawdowych do usta-

lania norm wydatków
cyjnym.

związanych

z

postępowaniem

egzeku-

, Art. 64. Środkami egzekucji administracyjnej należności
pieniężnych są:

1) egzekucja z pieniędzy (art. · 65),
2) ~gzekucja z wynagrodzenia za 'p,racę (art. 69-75),
3} egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczęd
nośCiowych

(art. 76-~4},

egzekucja z iimych wierzytelności pieniężnych i innych
praw majątkowych (art 85-92),
5} egzek ucja z rucho.mości (art. 93-108);
Art, 65. § 1. Jeżeli zobowiązany na wezwanie pohorcy
skarbowego płaci , należność pienię żną , ' będącą przedmiotem
egzekucji, poborca ,wystawia w przepisanej formie pokwitowanie. Po.kwitowanie to ' ma ten sam skute k prawny, co
pok witowanie wierzyciela . Za pok witowaną należność pieniężną organ egzekucyjny ponosi odpow iedzialność wobec
wierzyciela.
§ 2. ,Do czynności egzekucyjnych określonych w § , 1
przepisu art. 51 nie stosuje się.
Art. 66. Przepis art. 65 § 1 maodpowiedniezastosa.wanie w ra zie odebrania pieniędzy ,w wyniku przeszukania po.mieszczeń i schowkąw oraz odzieży, teczek, waliz i temu
podobnych przed miotów (art. 44 i 45).
Art. 61. § 1. Gdy egzekucja a d ministracyjna należności
pieni ęż n yc h
przez zastosowariie środków egzekucyjnych
przewidzianych wart. 64 nie może być przeprowadzona lub
okazała się bezskuteczn a albo gdy ich zastosowanie nie j est
wskazane ze względów gospodarczych lub społeqmych, org an egzekucyjny może wystąpić clo komof11ika sądowego,
o przepro.wadzenie egzekucJi w tr ybie sądowym z nieruchomości zobowiązanego, jeżeli pr zepisy Kodeksu postępowan ia
cywilnego na to zezwalają. Gdy pocistawą te j eqzekucji jest
t ytuł wykonawczy, wystawiony przez wierzyciela (aTt. 25
§ 1), tytuł ten po\vinien być na wniosek wierzyciela zaopatrzony w s ąd ową klauzulę wykonalności, chyba że szczególne przepisy inacze j stanowią.
§ 2. Eqzek ucja z nieruchomości m oże być prowadzona
tylko. w celu wyegzekwowania należności pieniężnych ustalonych w decyz ji ostatecznej .
Art. 68. § 1. Jeżeli egzekuc ja administracyjna należno 
ści pieniężnych okazała się bezskuteczna, organ egzekucyjny lub wierzyciel może zwrócić się do sądu o na ktiJ),:anie zobowiązanemu wyjawienia majątku, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 2. O nakazanie w y jawienia 'przez :zobowiązanegó m~
jątku w my ś l § 1 można zwrócić się tak że przed wszc zę ciem
egzekucji administracyjnej lub w toku t ej egzekucji, jeże li
zachodzi- u zasadnione przypuszczenie, że egzekwowana należność pieniężna 'nie będzie m ogla być zaspokojona ze znanego majątku zobowiązanego ani t eż z jego wynagrodzenia
za pracę lub z przypadających mu periodycznych świad'czeń
za okres s ześcit\ mi e sięcy.
4)

Rozdział

2.

Egzekucja z wynagrodzenia za

pracę.

Art. 69. § 1. W celu do.konania egzekucji z wynagrodzenia za pracę zobowiązanego organ egzekucyjny:
1) przesyła do zakładu pracy zobowiązanego zawiadomienie o zajęciu tej c zęści jego wynagrodzeni<i, która ni~
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(ąrt. 9 i 10), na pokrycie
określonycb.egzekwowanych . należności pieniężnych

jest zwolniona spod egzekucji

wraz z kosztami egzekucy jnymi, oraz wzywa zakład pracy, aby nie ·. wypłacał zajętej części wynagrodzenia zobo"
wiązanemu, lecz wpłacał ją na egzekwowane należności
pieniężne, aż do ich pełpego pokrycia, do organu egzekucyjnego lub bezpośretlnio do . wierzyciela, zawiadamiaj ąc organ egzekucyjny o każdorazowej takie j wpł a
cie,
2) zawiadamia, zgodnie z art. 31, zobowiązanego o zajęciu
jego wynagrodzenia za pracę, dor ęczając mu odpis tytułu wykonawczego· i odpis wezwania przesłanego do
zakładu pracy, oraz poucza zobowiązanego, że nie wolno mu odb ierać wynagrodzenia poza częścią wolną od
zajęcia, ani ro zporządz ać nim w żaden inny sposób.
wynagrodzenia za pracę . jest dokonane
zak ł adowi pracy ·zawiadomienia o zajęciu (§ 1 pkt 1). Zaję.cie to zachowuje moc również w razie
zmiaIJY stosunku pracy lub · zlecenia, nawiązania nowego
stosunku pracy lub zlecenia , a także w przypadku pr ze jęcia
zakładu pracy przez inne go pracodawcę. W stosunku do
egzekwowanej należności pieniężnej nie ważne są rozporzą
dzenia wynagrodzeniem przekraczające część wolną od zaj ęcia , dokonane po jego zajęciu, a także przed ty!p. zaję
ciem, jeżeli są wymagalne po zajęciu.
§ 3. Organ egzekucyjny, j ędnocześn i e z zawiadomieniem o zajęci u wynagr odzenia zobowiązanego , wzywa zakład pracy, aby w terminie siedmiu dni złożył za okres
trzech miesięcy poprze d zającyc h z ajęcie, za każdy miesiąc
oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia zobowiązanego za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wsze lkich innych tytułów, a także aby złożył w tym terminie ,
w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia
za pracę, oświadczenie o rodza ju tych przeszkód , a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa do zaję 
te go wynagrodzenią, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa
o to wynagrodzenie oraz czy i o jakie roszczenia zostal a
ski er owąna do tegowyn.a grodzenia egzekucja przez inny ch
wierzycieli.
. . § 4. Organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia wynagrodzenia, poucza równocześnie zakład pracy o przewidzianych wart. 73-75 skutkach niezastosowania się do we zw ań,
o których mo wa w § l pkt 1 i w § 3.
Art. 70. Jeżeli zaj ęte wynagrod ze nie za pracę zostało
już uprzednio zaj ę te przez inny organ egzekucyjny, zakład
pracy pow inien niezwlo c zniezawiadomić o tym organy
egzekucyjne, które pos tą pią stosownie do art. 60 i 6l.
Art. 71. § i. Jeże li egzekucję z wynagrodzenia za pra cę
prow ad zi się dla egzekwowania nal eżn ości pieniężnyc h kilku wierźY'cieli, or gan egzekucyjny, jednocześnie z zawiadomieniem o zajc;ciu wyna grodzenia zobowiązanego , wzywa
zak ła d pracy, aby wpł a ca ł potrącone kwoty be 2Doś rednio
t y m wierzycielom, ok r eślając, z zachowaniem przepisów
o należnościach z pierwszeńst,vem zaspokojenia , jaki procen t
k ażdej potrąconej kwoty należy się poszczeg ólny m wierzycielom.
§ 2. Organ egzekucyjny do ręcza odpis skierowanego do
. zak,:ładu pracy we zwania oraz odpisy tytułów wykonawczych
zobowią zanemu i każdemu ·wierzycielowi. Wierzyciel i zobow iązany może w term.inie siedmiu dni od don~czenia mu
odpisu wezwania wystąpić do organu egzekucyjnego o zmianę lub sprostowanie wezwania. Or gan egzekucyjny wydaje
w sprawie zmiany lub sprostowania wezwan ia postanowienie. Na to postanowienie służ" wierzycielowi i zobowiąza
nemu zażalenie.
§ 3. Gdy w wyniku wpłat potrąconyc h kwot cała n a le ż 
ność 'objęta zawiadomieniem organu eg~ek uc yj nego (art. 69
§ 1 pkt 1) zostanie .pokryta, zakład pracy zawiadamia o tym
organ egzekucyjny . .
§ 2.

z

'_!"

chwilą

Zaj ę cie

doręc.zenia

Art. 71... § 1. Jeżeli w czasie . prowa~lzenia 'eg2lekucji
z wynagrodzenia. za pracę zobowiązany przestał pracować
w zakładzie pracy, w któr ym dokonano żajęcia wynagrodzenia, zakład pracy ,powinien zawiadomić o tym organ egzekucyjny w terminie siedm iu dni oraz uczynić wzmiankę
o zajęciu wynagrodzenia w wydanym zobowiązanemu świa
dectwie pracy, z oznaczeniem organu egzekucyjnego i ze
wskazaniem wysokości potrąconych już kwot.
§ 2. Jeżeli nowe miej sc e prucy zobowiązanego jest znane, zakład pracy jes t obowiązany przesłać w terminie siedmiu dni dokumenty , dot yczące zajęcia wynagrodzenia zob owiązanego za pracę, · nowemu zakładowi pracy i za,wiadomić o tym or gan egz1?kuc yjny . Przesłanie tych dokumentów
ma skutki prawne zajęcia wynagrodzenia zobow iąz a nego w
nowym zakł ad zie pracy od dnia otrzymania tych dokumentów pr zez ten zakład.
§ 3. Nowy z akład pracy, któremu zobowiązany przedstawił świadectwo pracy ze wzmianką o · z~jęci~ .. wynagrodzenia, zawiadamia ni ezwło cznie o zatrudnieniu dawny zakład pracy oraz organ egzekucyjny. Tak samo postąpi nowy
zakład pracy zobowiązanego, gdy w inny sposób dowie się
o dawnym miejscu jego pracy.
Art. 73. § 1. Zakład pracy, który w przepisanym terminie n ie złożył zestawienia i oświadcz e nia przewidzianeg o
wart. 69 § , 3, zan iedbał zawiadomienia, o którym mowa
wart. 70, 71 § 3 i 72 § l, albo nie przekazał stosownie do
art. 72 § 2 dokumentów zajęcia wynagrodzenia nowemu zakładowi pracy, zobow iązan ego pomimo teoo, że nowy zakład pracy jest mu ' znany, podlega ukaraniu przez organ
egzekucyjny grzywną . w wysokośc i do 2.000 zł. Grzywna
może być powtarzana, j eż~li zakład pracy nadal uchyla s ię
od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym
t erminie.
§ 2. W uspołec znionych zak ładach pracy grzywnie przewidzianej w § 1 podlega pracownik odpowiedzialny za wykonanie ty ch czynności, a w razie niewyznaczenia takiego.;
prac ownika lub nie możności jego ustalenia -r kierownik da- .
n ego zakładu.
§ 3. Na postanowienie o nałoż e niu grzywny służy zażalenie .
§ 4. Nałożona grzywna podlega przymusowemu ścią
gnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.
Art. 74. Z akła d pracy, który złożył zestawienie i oświad
czenie przewidziane wart. 69 § 3 niezgodne z prawdą lub
dokonał wypłaty zaję tej części wynagrodzenia zobowiązane 
mu albo wpłaty niezgodnie z wezwaniem, o którym mowa
wart. 71 § l, gdpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę.
Art. 75. Jeż e li zakład pracy bezpodstawnie u chyla się
od \'.' płaty za j ęte j części wynagrodzenia na pokrycie należ
ności pieniężne j, na r zecz której zajęcie nastąpiło , organ
egzekucyjny mo ż e zajętą część wyna grodzenia ściągnąć od
zakładu pracy w trybie egzekucji admin is tracyjnej. Podstawą w szczę cia egzekucji jest wezwanie, o którym mowa Vv
art. 69 § 1 pkt 1 oraz wart. 71 § 1. Przed wszczęciem tej
egzekucji organ egzekucyjny powini e n doręczyć zakładowi '
pracy upomnienie z zagroż.e niem egzekucją , jeże li zaję ta
część wy nagrod zenia nie zostanie wpłacona w terminie siedmiu dni od daty doręcz e nia upomnienia.
Rozdzi a

ł

3.

Egzekucja z r achunków bankowy ch

wkładów

oszczędnościowych.

Art. 76. § 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelz rachunku bilnkowego organ egzekucyjny:
1) przf'syła do odd7ialu lub innei jednostki orqanizacyjnej
banku, w którym zobowiązany posiada ' rachunek · ban-
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kawy , za.wiadamienie. o zaiędu wierzytelności pienięi
nej zo bo wi ązanego, wynikającej 2l pos:iadani a tego rachunku, .10 wysokości egze.k wowamej . nal einości pieni ęine j wraz z kosztami egze.kuc;:Yinymi i wzywa bank,
aby be-z z~dy org anu e g-ł.ek ucy.iJnego n ie dokonywał
wyp:J.a t z, Fachunku bankowego do w ysokości zajętej
wi.e r zyte lnoś.ci , lecz: bezzwl&znie wpłac ił zajętą kwotę
do organu eyzekl!1cy jnego lub be:zposlednio do wierzycie la na ' pokrycie egzekwowanej naleŻlloś.ci a.lbo zawia dom ił organ egzekuc:yj.ny w terminie siedmiu dni
o przeszkodzie do wpłaty z aj.ętei kwoty ,
2) zawia.damia, zgodni"e z art. 31, zaoowiązaneg. o o zajęciu
jego wierzytelności z rachunku b ankowego, dO·l'ęczając
mu odpis tytu łu wykonawc.zego i od pis zawiadomienia
skier ow anego do ' banku o zakazie wypłaty zajętej- KWOty z rachunku bankowego bez z9looy mganu egzekucy jnego.
§ 2. Ró w noc ześnie organ egzekucyjny przesyła do wier zyciela od pis: Z:ilwi:.adomienia o 2'..aj.ęciu wi:enytelności z rachunku ba.irlwwego zobowiązanego f§ 1 pkt 1).
Art. 77. § 1. Za jęcie wierzytelności z rachunk u bankowego zobowrązanego jest doko.na ne. z l:'h wi)ą Gorę.:zenia
bilnkowi zilwiadvrniienia o zajędu fart 16 ~ l pkt l} i obej m uje również kwoty, które· nie til yły na rachunku bankowJlm w chwili zajęcia, a z:osbały wp.łacone na te n rachunek
po doko n ani u zajęcia..
§. 2. Wynikający z 2ia.}ęcia w ieU!"Y't.elnoś'ci z rachunku
bankowego za.ka2i wypłat x tego Iaca,unku bez zgo-Qy org-aon
e gzekucyj.ne go nie dotyqy bieżących wypłat na wyn a9lfOcl1en ie za pracę ' oraz na zasącb..one aHme:nty i renry o- cha;rakt eue alimentacyjnym za.są,d2one tytUJelilll oos,z k.ooowa,nia,
W yp.łala na w ynagrodzenie za pracę IDo2enastCltpi:t po- z·ło
ż eni u bankowi odpisu lisly ~ac lub innego w1arygodnego
d owodu, a wypłata na alimenty i renty o- charakterze a1im entacyjn,'}In tytułu.. s twierd'!ai'llce go ooowiąz.ek 2!.o-bo~
wiązane gp< do pł.acenia aJ.imentów IHb renty. Bank dokoDuje
wypłat na alimenty i renty do- rąk os,OOy upra.wnione j tło
tych świadcz eń.
§ 3. Rada M inis.hów może w wod2i.e rozpor ządzenia
us.ta,1i ć, w jakim zakresi.e wyplaty z tyt.utu dniówek obrachun,kowych dla członków rolniczych s.poó1d".ll1eknipFodukcYł
n ych m o.gą być dokonywane z r-achumku bankowe9G spół
dzielni mimo. d'o Konanego z ajęcia,.
Art. 18.. § 1. W razie zbiegu egzekucji adIlllinistracyj;nejl sądowej do te j same j wierzytelności '! racbunku hankov.:ego
zo.ho,wiązaneg.o.. je żeli k woty znajd ujące się n a rachunku
banko.wy m ni e wystarcza.j,ą ria pokr ycie Vfszys.tkich e gzekwowan y ch naleimości, bank oho.w i ązanY }es.t \~stIZymać
wyplaty z tego r ac h unku do. wy sokości na!·einości pi en ięż
nych, na rzecz któ,r ych zajęde na.stąpHo. ora".ll niezwłoc".llnie
za wiadomić. Q tym właś.ciwe OIgEUly egz.ekucyjne, ktilre postąpią stoso,wnie d o. art. 60. Prz.e pisy aFt. 1.1 § 2 i. 3, stosuje
s ię o,dp.owiednio.
§- 2. Frze pis §- 1 ma zastos.owa.nie 16.wnie-i. w razie zbiegu ' kilku egzekucji administIac;:yj,nych w przypadkach określon ych

w art. 6.l.

Art. 79. J eże li zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zabo.wiązanego. j.est dGkonane na pobycie należno
ści kilku wierzycieli, organ egzekucyjny jednocz,e-śnie z zawiadomieniem banku o Z3}ęc iu wi e.n:ytelności z Hlcbul1ku
(art. 76 § 1 pkt 1) okr eśli , z zach.awaniem przep.is.ó.w (} llal ężnośc.iach . z pierwszeństwem zaSllo,ko}enia., jaki'" procent
każdej k wo.ty należy się poszczególnym wierzycielom. Przepisy art. 11 § 2 i 3 s.tosuje si ę odpowi.ednio.
ArL 80. § 1. EgzekucJa z wierzyt.elnoś ci z ral':hu nku bankowego.,związanej z dokumenteIll, które.g.G posiadanie jes.t
konieczny m warunkie m wy~onywania prawa do wierzy t.el~
n ości, odhywa si ęc w -lEm sposÓ"h, ie org an e.gzekuc.y j,ny dQkonuje zajęcia wierzytelności przez odbiór tego dokumentu

od zobowiązanego lub innej osoby. Jeżeli oSoba ta ro~ d prawo do władania tym dokumen tem, może wystąpić o ~{ylą
czenie z.wiąz anej z dokumentem wienytefnoScj spod e>gZC'kUcJi, na zasadac h i w trybie określon ym wart. 35--41,
§ . 2. Zajęcie wierzytelności przez odb.iór d(~k.mnelłtu
(§ 1) po.winno hyć s twierd:wne pwtokołem odhłonl trok umenlu. W protokoje tym określona zostanie wysokoś~ eg~e~
k wo'\\1anej należności pieniężnej wraz z kosztami egzekucyjnymi. Zajęcie to n le dotyczy wkładów oszczędn05ciowych
wolnych od e~rz eku c ji (art. 8 . § J pkt 1}.
.
§ 3. O rgan egz.ekucyjny zawiadoffir niezwłocznie zob"..
wiązanego o zajęciu · jego . wierzy te-l n ości, dokonanym w trybi e § l i 2, doręczając mu, zgodnie z art. 3.1, odpis tytułu
wykonawczego ora-z protokolu od bioru dokumentu.
§ 4. Organ eg zekucyjny upoważni ony jest do dokonani a w dokumende za zobowiąziinego - oopowiednich wpisów,
wypełniania. Jormutany i pokwitowanoóraż wsczełk ich rnnych
c zy. nnośd ,_ nie wyląC"7.ając wypowiecl;zenia, 00 lUórycłr zależ y w ypłlata- z za.jęte-j w re'l'Z'yf emośd.
§- 5. 0 <2iaj;ędu wienytelnOŚ€i z · rachunku bankawego
przez odl;);iló~ dl0lkl.lmemtu organ egzekm:yjl'l'Y z-awiadamia niezwłocznie w łil!Śdwy bank" p.rzesyłając odip-is protokołu odbi{j:Iu d0okl>l:D'lentu, z \v.ezwaniem oQkoncmia . z z.aj;ę\ejl wierzyt e lno ści wypłaty określonej k woty na pokiyde . egzekwowan ej na1e~1ił.ości poienlę-meJ wraz z kos:Z.t aml eg'Z'ekuc.yjnymi.
O f!Jan e~l!ekucy.iJny dor~czy równoc z.c iaiie wierzyde:lmri t.e j
na.l eżnoś.ci oop~s \'\!ez:v.«ani:a ·prz.estillDego GO banku..
Art. 81. §. 1. Je że li egzekucja z rachtmku ba·nkowego,
stanQwi ąlceg.o wkład os.zc z:ędno&dmvy. na który wys tawiono
ks i:ą:ieczkę oszczędrlOśdową, nie rnooe być przeprowadzona
w hyb~e art. 8l) z POWO(tt~ ntemoiDosd .o €łebran~a ksią'ieczk i
oszczędn oś cio we j, poborca skarbowy sporządza o tym protokól!, a {)\rg-ćm egz:ekucyjny t'iokol1'u}e> rrastępnfe zaj~cj.a wkład u
os zczę-dIJ 06 clOWeog o p.n:-ez: sltierow:a.nie de) w ~aSc'iwego od.:.
d z)ału Pows7!ec:bneJ KćlIsy' ~częrlJJoOści odpisu fyhl tu wyk~
n a.wczegJp. i . zcnviad:cmi:eo ia Q zaj:ędu. · ZaJ'lci;e jest d'oKonane
z chwHą dlcoręneni:a. te!łO :>:.óllwiadomie-nia. Na skutek zajęcia .
dokonane g o w tym trybie Powszechn'a Kasa O szczędnośd '
wstrzymuje wsze lk ie wypłaty z z aj ę tego wkład u i ponosi
względem wie rzyciela odpowied!zia.JncS(: , za w yp łaty dokon ane przez placówki Powszechnej Kasy Oszc,zędno ś ci, urzę 
dy poczto.w0>-teteko.m l!HllikacYJne i inne p-facowki wyk onują
ce czynności w powy,żSllY'm za.kresF& po l!:cHviadomieniu ich
o za j ęci u . . Tryb zaw ia damiania. placówek Powszechnej Kasy
Oszli:Zę·dne>scL, tlnęoow Floc~ t(i)w&-telekomun~kacyjnyeh r tnnye::h placcf>.wek abeśH MIni/ster FtnaFrsów. Zajęde Płre dot y -·
czy wkJacli6>w- os'ECZ'ę€\inos dowych . we)lrryclil od egzekucji
(art. 8 § 1 pkt 7).
§ 2. OrIfl'CllJ1J; egze,k m:yjnY -7iitwiadomi niezwłocznie właSc i
cie la ksią żeczk i o sz c zędn ościiowej , jako- z ooow iąz anegQ, 0' :laj ęciu
wkładu
(,)Szczędnościowego , dOJręczając ml!l, zgodnie ·
z art. :U, oclipi!s tytuh~ wyk.ona<wczego, z pouczeniem o oopowie{]Jziatnośd pr ze,wiclizJa,n e j w § J w raz ~e podjęcia k~ot y
z zajęt ego, wkładu ..
§. 3. ZO]!)li)wiązany, który P'() d(J)kon a n ru zajęcia wk ładu
oszczędnościowego podejmi:e wlUad lub je·go c~ęsć , (')dpowia~
da· karnie , jak za l!łsuni'ę-<e i e mienia spod egz·e kucji.
§ 4. Ponadto organ egzekucy jny doręcza niezwłocznie
zawiadomienre o zajęciu wkładu e>szczęc1nościowego wierzycielow i z pouczeniem, . ż e w terminie czte rnastu dni od da,ty'
zaj.ęda wkł adu pmvinien wys:tanU: GO s ąrltt o limonenie ksią~ .
żec:zki oszc1lędnoś'dowej i · zawiadomić · o tym WłiilScłWY odd z i a ł Powszechnej Kasy Os zczędności. przez dOT'tlczeme mu
w t y m samym terminj,e odpisuzlożonegG dG s ądu wn~os.ku
w . s p.ra wie wszczęcia postępowa.nia o \Umarz.e nie· ksi,ąż.eczki · .
os zczl'ldnQściowej,.
W ra.zie n ieo.trzymania zawiadomienia
o wsz.c.zęci.u p.ostępQwania Q ' umorzen ie k.sią.~.eC7.ki 'oSz-częd
no ściowej wlaśdwy odd7j a'ł p'o,w szechneJ, Kasł,r' O S'l,c:Z.ę,dnGŚ.ci,
po upiywie ~rzech t ygodni od Caty zajęCi:a wkładu oS,zczęd-
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odwoła w~trzymanie wypłat z __ tegą wkładu,
o . czymzawiadomi właściciela książeczki oszczędnościowej.
§ 5. Sąd rozpatrzy _wniosek o umor,z enie zarówno ksią
ż ec zki oszczędnościowej na okaziciela, Jak. i książeczki
o sz czędnościowej imiennej, na zasadach i w trybie przewic:zianym w przepisach o umarzaniu utraconych dokumentów.
VI postępowaniu o umorzenie książeczki nie mogą być zgła
szane zarzuty dotyczące zasadności roszczenia wierzyciela.
Koszty postępowania obciążają właściciela książeczki. Sąd
przesył a właściwemu odd ziałowi Powszechnej Kasy Oszczęd
ności wypis prawomocnego postanowienia w sprawie umor zenia książeczki.
§ 6. W razie umorzenia - książeczKi oszczędnościowej
właściwy oddział Powszechnej Kasy Oszczędności wystawia
w jej miejsce nową książeczkę, którą, po _ odpisaniu części
wkładu oszczędnoŚGiowego do wysokośd należności wskazanej w tytule wykonawczym łącznie z kosztami egzekucyjn ymi, wyda-je właścicielowi. W razie nie uwzględnienia wniosku o umorzenie ksią ż eczki właściwy oddział Powszechnej
Kasy Oszczędności niezwłocznie - odwoła wstrzyffi"a-nie wypłat
,z wkładu oszczędnościowego i zawiadomi o tym ' właściciela.
§ 7. Przepisy § 1-6 stosuje się również do egzekucji
z wkładów oszczędnościowych w spó łd zielniach os zczę dno

-zbioru dokumentów. Do wniosku organu egzekucyjnego dołącza się odpis tytułu wykonawczego.
§ 5. Je żeli zajęta wierzytelność lub prawo należy się
_ zobowiązanemu od organów i instytucji państwow yc h bę
dących jednostkami lub zakładami budżetowymi albo od
fundus zów w ich zarządzie pozosta jącyc h, za dłużnika zaj ę tej wi e rzytelności lub prawa uważa się organ lub inst ytucję, które są powołane do wydania polecenia wypłaty albo
wykonania świadczenia.
, Art. 86. § 1. J ednocześnie z wezwaniem dłużnika zaję
tej wierzytelności lub prawa do dokonania wpłaty na -pokrycie naJ-eżności (ar t. 85 § 2 pkt 1) organ egzekucyjny wzywa go, aby. w terminie siedmiu dni złożył oświadczenIe:
1) c ~y u znaje zajętą wierzytelność lub prawo - zobowią
zanego,
2) czy wypłaci z zajętej wierzytelności lub - prawa kwoty
na pokrycie należności albo z jakiego powodu wyp ła
ty tej odmawia.
3) czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się
albo toczyła się s'prawa o zajętą wier zy telność lub- prawo.
§ 2. Razem z zawiadomieniem zobowiązanego o zakazie
odbioru z ajętej sumy i ro z porząd z ania zajętą wi e rz yte lno~cią
ściowo-pmyczkowych.
lub prawem (art. ·85 § 2 pkt 2) organ egzekucyjny doręc z a
Art. 82. Przepisy art. 81 mają odpowiednie zastosowanie
mu, zgodnie z art. 31, odpis tytułu wykonawcze-go, a także 
w przypadku niemo żnosC! odebrania innego dokumentu,
odpis wniosku, złożonego w myśl art. 85 § 4.
z którego posiadaniem związana jest wierzytelność na raArt. 87. § 1. Zaj ęcie wier zy telności lub prawa z tytułu
chunku bankowym.
dostaw, robót i usług dotyczy również wierzytelności i praw,
Art. 83. Bank, który naruszył przepisy dotyczące obo- które nie istniały w chwili zajęcia , a powstaną -po dokonaniu
wiązków banku w zakresie egzekucji z rachunków bankozajęcia z tytułu tych dostaw, robót i usług.
wych, odpowiada za wyrządzone przez to wierzycielowi
§ 2. Wierzyte lność pieni ęż na przypadająca zobowiąza
szkody.
nemu od organów, instytucji, zak ł a9ów i funduszów, wymieArt. 84. Minister Finansów może w drodze rozporządze
nionych wart. 85 § 5, or az od' organizacji s p ółdzlekzych
nia określić rachunki bankowe, z których nie może być _proz t y tułu dostaw, robót lub us ł ug może być zajęta przed
wadzoni1 egzekucja- administracyjna ze względu na realizacj~
ukończeniem dostawy, roboty lub usługi
do wysokości
z-adań przewidzianych w narodowych planach gospodarczych
uzgodnionej przez organ egz-e kucyjny ze zleceniodawcą. na
'a lbo z innych ważnych przyczyn spolecznych lub gospodar- r zecz którego dostawy, roboty lub usługi są wykonywane.
czych.
Nie wymaga uzgodnienia zajęcie wierzytelności do wYSf)kości 25% kwoty - każdorazowej wypłaty.
R o z d z i a ł 4.
Art. 88. § 1. Dłużnik zajętej wierzytelności lub prawa,
który nie złożył w przepisanym terminie oświadc zen ia przeEgzekucja 'z innych wierzytelności pieniężnych
widzianego wart. 86 § l, podlega ukaraniu grzywną. Voj uspo1 innych praw majątkowych.
łecznion y ch zakładac h pracy grzywnie podlega odpowiedzialny pracownik lub kierownik zakładu pracy. Pr ze piśy art. 73
Art. 85. § 1. Organ egzekucyjny przystępuje do egzeku- mają odpowiednie zastosowanie.
cji z innych wierzytelności pi e niężnych i praw majątkowych
§ 2. Dłu żnik zajętej wierzytelności lub prawa, który
zobowiązanego niż określone wart. 69-84,. przez zajęcie
złożył oświadczenie, przeWidziane wart. 86 § 1, niezg odne
, tych wierzytelności i praw.
.
z prawdą albo wypłacił zajętą sumę zobowiąz~memu, o'tlpo§ 2. W celu dokonania zaj ęc ia ' wymienionych w § 1
wiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę. Przewierzytelności i praw or gan egzek ucy jny:
pisy art. 74 mają odpowiednie zastosowanie.
1) wzywa dłużnika zajętej Ylierzytelności lub prawa , aby
Art. 89. Je że li dłużnik zajętej wierzytelności lub prawa
należnej od niego sumy lub świadczenia do wysokości
u chyla się od w p łaty z ajęte j sumy do organu egzekucyjneegzekwQwanej należności wraz z kosztami egzekucyjnygo, mimo że wierzytelność lub prawo zostały przez nie go
mi bez zgody organu egzekucyjneg o nie uis zcza ł zobou znane i są wy ma galne, organ egzekucyjny mo ż e zajętą
wiązanemu, lecz należne sumy wpl acił organowi egzesumę ściągnąć od d łużnika zaj ęt ej wierzytelności lub prawa
kucyjnemu na pokrycie należności,
w tr ybie egzekucji administracyjnej. Przepisy art. 75 sto2) zawiadamia zobowiązane g o, że nie wolno mu zaj ę tej
suje się odpowiednio.
sumy albo inne qo świadczenia odebrać ani też roz poArt. 90. § 1. Organ egzekucyjny może z mocy sameg o
rządzać -nimi lub ustanowionym dla nich za::>ezpieczezajęcia wierzytelności pienię żnej lub innego prawa ma ją tko:
niem.
weqo wykonywać wszelkie prawa zoboWiązanego w zakresie
§ 3. Zajęcie wierzytelności i l)faw jest dokonane z chwi- -- realizacji zajętej wierzytelności lub prawa.
lą doręczenia dłu żnikowi zajętej wierzytelności lub prawa
§ 2. Z o bowiązany powinien lldzielić organowi egzeku- wezwania, o któr-y m mowa w § 2.
cyjn emu wszelkich wyjaśnień, potrzebnych do dochodzenia
praw przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności lub prawa.
§ '4. Jeżeli organowi egzekucyjnemu jest wiadomo, _ że
§ 3. Jeżeli należvte wykonywanie praw zobowiązaneno
2:ajęta wierzytelność lub prawo są zabezpieczone przez. wpis
Vi księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu - do zbio- przez organ egzek\lcy'j ny odnośnie do zajętej wierzytelności '
ru. ~ przesyJ;a " on do sądu lub , do właściwego biura notarial- -lub prawa tego wymaga, sad na wniosek organu egzekucyjnego wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o ża- nego ustanowi kuratora lub zarządcę albo ' nakaże sprzedaż
prawa.
- jęciu wierzytelności i praw lub o złożenie tego wniosku do
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Art. · 91.§ 1. Przepisy art. 89-"-90 stosuje się odpowiednio do egzekucji z sum krajowych przekazów pocztowych.
·Za wierzyciela zajętej wierzytelności uważa się w tym przypadku adresata przekazu, a za dłużnika zajętej wierzytelności 'placówkę pocztową, która obowiązana jest wypłacić
sumę przekazu adresatowi.
§ 2. Wypłata przez placówkę pocztową sumy przekazu
organowi egzekucyjnemu, który dokonał zajęcia, jes t równoznaczna z wypłatą jej adresatowi.
Art. 92, Egzekucji z wierzytelności pieniężnych i praw
majątkow ych związanyc h z posiad aniem dokumentu, którego
posiadanie jest koniecznym warunkiem wykonywania prawa
do wierzytelności lub prawa, dokonuje organ egzekucyjny,
stosując odpowiednio zasady i tryb określone wart. 80-82.
Przepis ten ma również zastosowanie do dokumentów przenoszonych przez indos.
Rozdzi a

Egzekucja. z
Odd zj~?

1.

ł

5.

ruchomości.
Zaję cie .

Art. 93. § 1. Do' egzekucji z ruchomości zobowiązanego
poborca skarbowy przystępuje przez ich zajęcie.
§ 2. Zaj ęciu podlegają ruchomości zobowiązaneg o, znajdują ce się zarówno w jego władaniu, jak i we władaniu innej osoby, jeżeli nie zostały wyłączone spod egzekucji
(art. 35) lub od niej zwolnione (art. 37).
§ 3. Ruchomości prz ysła ne jako krajowe przesyłki pocztowe pod adresem zobowiązanego podlegają zajęciu w placówce pocztowej obowiązanej do doręczenia tych przesyłek.
Zajęcie tych ruchomości jest równoznaczne z ich doręcze
niem adresatowi. Poborca skarbowy dokonuje otwarcia zajętej przesyłki pocztowej w obecności przedstawiciela placówki pocztowej. § 4. Przedmiotem egz-ekm:ji z ruchomości, której zobowiązany jes t.:. współwłaśdcielem . jest łldział zobowiązanego
we wsp.ółwłasności. Zaj ęci e udziału w.e współwłasności ruchomości następuje w sposób przewidziany dla zajęcia ruchomości, lecz sprzedaży podlega tylko zajęty udział zobowiązanego we współwłasności. Innym współwłaścicielom ruchomości łącznie służy prawo żądania, aby była sprzedana
cała ruchomość. Ponadto inny m współwłaścicielom lub każ
demu z nich służy prawo nabycia zajętego udziału zobowią
zanego po cenie oszacowania tego udziału.
§ .5. Nie powinny podlegać zajęciu ru chomości o wartośCi ponad sum ę potrzebną do zaspokojenia egzekwowane j
należności z kos zta mi egzekucyjnymi, je ż e li zobowiąz any
posiada inną podlegaj ąc ą egzekucji ruchomość o wart ości
wystarczającej na zaspokojenie tych należn ości , a sprz ed aż
egzekucyjna tej r uchomości nie nąstr ęcz a trudności.
Art. 94.§ 1. Zaj ęcie ruchomoś c i następ uje przez wpisanie jej do protokołu za ję c ia i podpisanie protokołu prze z
poborcę skarbowego. Jeż e li przy zajęciu jest obe cny zobowiązany i świadkowie, powinni równi e ż oni podpisać protokół

zajęcia.

dor ęcza się odpis protokołu zaj'ę
zgodnie z art. 31, odpis tytułu wykonawczego,
jeżeli uprzednio nie został on zobowiązanemu doręczony.
§ 3.. Na każdej zaj ętej ruchomości poborca skarbowy
umieszcza znak, ujawniający na zew nątrz jej zajęcie, a jeżeli
to nie jest możli we , ujawnia zajęcie ruchomości w inny
sposób.
Art. 95. § 1. Poborca skarbowy zamieszcza w ,protokole
zajęcia opis ' każdej zajętej ruchomości według znamion jej
właściwych, a ponadto oznacza jej wartość szacunkową, o ile
prżepisy § .2 i 3 nie stanowIą inaczej. Zobowiązanemu słu ży
prawo przedstawienia . przy spor ządzaniu protokołu ' zaję c ia
r4chlmków i innych dowodów dla oznaczenia wartości s z a~

§ 2.

cia, a

Zobowiązanemu

także,
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cunko~ej zajętej ruchomości. Zobowiązanemu służy, w terminie 5 dni od daty zajęcia ruchomości, px:awp wniesienia
do organu egzekucyjnego zażalenia na oszacowan ie dokonane przez poborćę skarbowego. W tym przypadku organ eg zekucyjny jest obowiązany p owołać bieg ł ego dla oznaczenia
wartości szacunkowej zaj ęte j ruchomości.
§ 2. Zajęte wyroby użytkowe ze złota, platyny i srebra
nie mogą b yć oszacowane poniżej wartości kruszcu, z którego zostały wytworzone . . Oznaczenie wartości szacunkow e j
takich ruchomości następuje przez biegłego. Dotyczy to ró wnież oszacowania zajętych innych kosztowności, a ta kże . maszyn i innych urząd z eń ·· produkcyjnych oraz motorowyćh
środków lokomocji. Poborca skarbowy zamieszcza w protokole zaj ę cia takich . ruchompści ty'l ko ich opis, zaznaczając
potrzebę oznaczenia ich wartości szacunkowej przez biegleg.o. Biegłego powoluje organ. eg,zeknfI!!.Yjł1")'\
§ 3. Organ egzekucyjny może powalać bie,głe§o dla
oznaczenia wartości szacunkowej- innych zajętych r uchomości, jeże li uzna to za potrzebne .. Organ egzek ucyjny mo że
również w tych przypadkach zażądać opinii właściwej instytucji, przedsiębiorstwa ha·n olu wewnętrzneg o lub organu
uprawnionego do ustalania cen.·
§ 4. Oszacowanie zajętych ruchomości przez b iegł ego
powinno się odbyć najpó ż ni e j na trzy dni przed w yznaczonym terminem sprzedaży. O terminie oszacowania przez biegłego nal eży zawiadomić zobowiąza ne g o. Odpis protoko ł u
oszacowania przez biegłego prz e syła s ię zobowiązanemu.
Koszty oszacowania przez biegłego ponosi zobowiązany.
Art. 96. § 1. Pobórca skarbowy pozostawi zajęt ą ruchomość w miejscu zajęcia pod dozorem zobowiązanego lub dorosłego jego domownika albo innej osoby, u której ruchomo ść zajął. J eże li zajęta ru c homoś ć nie może być p-ozostawiona w miejscu zajęcia, a nie ma innej osoby , której by
mo żn a b y ło oddać zajętą r uchomość pod dozór, zostanie ona
wzięt a pod dozór organu egzekucyjnego.
§ 2. Poborca skarbowy może po zajęciu . ruchomości odebrać ją zobowiązanemu i oddać pod dozór innej osoby lub
organu egzekucyjnego, je że li zobowiązany nie daje rękojmi
należytego przechowania zajętej ruchomości, odmawia p.odpisania protokołu ziłj ę cia, a' tak ż e gdy usuwał lub usuwa
ruchomości zaj ę te albo zagrożone zajęciem.
§ 3. Je że\ i zajęta ruchomość stanowi przedmiot o wartości zabytkowej, poborca ·skarbo wy odda ją pod dozór pań
stwowemu muzeum, bibliotece lub arc hiwum. Dozór nad zaj ę t y mi ruchomościami ze złota, platyny i srebra ·oraz innymi kosztownościami, nie posiadającymi wartości zabytkowej,
sprawuje organ egzekucyjny.
§ 4. Osoba lub instytucja, pod któ-rej dozorem pozostają
zajęte ruchomości, sprawuje obowiązki dozorcy.
Poborca
skarbowy dorę cz a dozorcy odpis protokołu zajęcia.
Art. 91. § 1. Zob owiązartemu albo domowniko\'li razem
z nim mieszkającemu s łuży prawo zwykłego używa nia z aję
tej ruchomości, pozostawiune j pod ich dozorem , byleby przez
t o ruchomość nie straciła na w ar tości. To samo stosuje się, '
gdy ru chomość zobowiązane g o zajęto u innej osoby i pozostawiono pod jej dozorem, jeżeli osoba ta była uprawniona
do używania ·tej ruchomoś c i.
§ 2. W innych przypadkach dozorca nie ma prawa uży
wania . zajętej ruchomości, chyba że jej używanie jest konieczne dla utrzymania jej wartości. W razie używ ania przez
dozorcę z ajętego inwentarza ży wego wartość uzyskiwanych
pożytków podlega zaliczeniu na koszty dozoru.
Art. 98. § 1. Dozorca obowiązany jest przechowywać
zajętą · ruchomość z taką starannością, aby nte . straciła na
wartości, óraz wydać ją na wezwanie organu .e gzekucyjnego
lub poborcy skarbowego. Dozorca obowiązany . jest za~iado
miĆ organ egzekucyjny o zamierzonej zmianie miejs·c a prze~
chowania ruchomości.
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Art. 103. . ~ 1. ' ZaJęte nic.h.omoś.c.i. któlie nie zos.tał'Y '·
spIZedane w tr ybie. art. 101 ·i Hl2 w okresie trzech. mies.ięcy.
organ egzekucyjny sprzedaje w drodze lkytacjL W · drodze
licytacji sprzedaj,e się: rÓ.wnie.ż ruch.oIlilos.ci określone. w
art. 102, jeżeli w sie.dzil.>ie organu egzekucyjnego nie ma
przedsiębiorstwa prowadzącego sprz.edaż. llomis.o,wą takich.
ruchQmQści lub przec:losię.hiors.~wo to. udmówiło, przyjęcia ich
do spr zedaży .
§2. Cena wywołania w pierwszym termiuie lic yt~cji
wynosi 314. wartości szacunkowej ruchomości. Jeżeli licytacja .
w pierwszym terminie nie doJdzie do skutku, ruchomoś.ci
mogą być sprzedane w drugim terminie lIcytacyjny m. Cena .
wywołania w drughn terminie ricytacyjnym wynosi po rowę
wartości szacunkowei ruchomości. Sprzedaż licytac yjna nie '
moze nastąpić za. cenę niższą od ceny wywoiania.
§ 3. O t.e rminie i miejscu licytacji organ. eg.zekucyj.ny
zawiadamia. zobowiązanego najpóżniej na trzy dni przed.
dniem licytacji. W przypadkach okre ś~onych wart. 100 § 2
zawią.domienie takie następuje przed rozpoc zęcie m licytacji.
Art. 104. § 1. Prawo własności zcrjętych ruchomości , bę- '
Oddział 2:. Spn:edaż.
dących przedmiotem lic.ytacji, nabywa os,oba, która z zachowaniem przepisów o przeprowadzaniu licy tacji zaofiarow ała '
Art. 100. § L Sprzedaż zajętych ruchomości nie n;lo'.!e
na j,wyżs.z.ą c enę., uz.ys.kaJ.a 'przyhicie i upłaciła całą ' c~nę
nas\ ąpif wC71ęśniej rci:ż;, Słódmeg.o dnia ad . daty. :z:ajoę·c ia.
w przepisanym termin.~e. Nabywca n~e może domagać się
§ 2. Sprz'edaż za.Jętych ruchomości może ncrstąpić bezpourueważnieni.a licyt.a.cji i nahycia ruchomoś.ci ani też obniś-rednio poi zajędu, jeiieli:·
ż eni acen y jej nabycia z p,owodu j.ej wad, mylnego, oszaco11) ruc)tomo.śd ulegają łatwO' 2!epsudu albo spraw'Owanie
wania lub in.ne j, przyczyny.
nad niimi~zoru lub ich przechowywanie powodowałoby
§ 2. Zobowi ąza ny, wierzyciel oraz. kaidy uczestnik licykoszty nie·współmierne da ich wartości:,
tacji m0:l!e z.głos ić do protokołu lieytacii · rub wnieś.ć do orl} zaj.ęt o inwentaIZ: 'Żywy, a zobo,wi:ą21amy o,dmó,wił zgody
ganu egzeltuc.yj,nego. w termini.e trz.e.ch dni od daty licytana puyj:ę;cre 910 pod dozór,.
cji" z.aż.alenie na naruszenie przepis.ów o przep.ro,wadzaniu
11 ~'Zekue.j:a cl!olycz:y zobo;wiąz.a:nia. nakt0.:rego poluyc h~ li<;ytacJi. Wnies.ienie: zażalenia wstrzymuje wydanie sprz:edao>rg:an e9Zekucyjny przyjął' od zob.o.w hąz-ane·g'0, bę,óąceg'O
nej r zeczy nabywcy .. Nie do,tycz.y to rzeczy ła:two p5.ujących
rolnikiem, pnelew. jeg,o n:ałe:imośd za pX'Lys2Ile dostawy
si ę oraz rZ.e czy wydan~ch na,b,ywcy Jj)!ze,d wniesi.e-ruem zaid-.
towar owe, Cli óos.tawy te' z winy zobowiązanego, w t erlll!l;tlenia. Za ża l enie powinno b yć rozpatrzone w term·tnie Ć2!.ter~
nie nie zostały wykonanie.
nastlt dni. Nabywc.a może zr:aec , r;.ię. .lliI.llytej, r z:ę.s:,zy i żądać '
Art. 1M. ~ 1. Zaj-ę-t~ ruchomości n ł'e U'Żywane, st ol'll 0 - · zwrotu zapłaconei ceny, teżeli w ' tym te-I;~bnie z?,żą.lenie' nie
wią€e p,rzedimlo.t o.brotu handlawego, orga'n egzekucyjny
zostało rozpatrzune,.. a nab ywcy rzec.z nie zos.lała wydana.
, s p,JZ'ed'aje włas'CLwym ' j!ew05tkom nanettu uspołecznio'negio
§ 3. Lic.ytacia, przeprowadzona z u ar uszeniem p.rzepi5.ó.w
l ub innym jednostkO'm gospodarki tlspoJecznfonej po cenach
o iej puMi.cznyin charakterze. o cenie wywolania i nahyć:ia
o bowiązll'jącydl te Jednostki w stosunKU dO' dostawcow us-pooraz o wyłą.aeniu ud udziału w lic:yt.acj,i, p.Qdleg,a,. unie"lfilz.łęcznionych lub po (enach skupu, a gdy takich cen n i'e ma',
nieniu przez organ e.gzekucyj,ny lub. jego or gan nadzorc:z.y.
po. cenach. me m.21s2!ych od 75Q/o. wartości: s.zactmkowej ru- Uniewai ni enie licytacii moż.e " j,ednak nas.tąpić t ylko wtedy..
gdy r uc hQmośd s.prze.dane znaj,duiij, się. j,eszcze we władaniu
chomoś:ci 'illTt 96) ..
nabywcy,
§ 2.. 'laj;ę:te p.rz:edmioty Q wartości history€znej, na uko§ 4, Minis.le.li Finansów ",".)fda w dro,dze IOzpcliTządzenia
wej hIll al!tystycEej org;an egzekucyjny, w uzgodnieniu
z właściwym O:Iganem ochrony dóbr kultury, zgło.sj; w (elu szczegółowe przepis.y określa.ją.ce zasady i tr yb p1izep,rowa~
nabycia na warunkach określonych w § 1 instytucji, O> kt ó~ dzania. licytacji.
Art. 105. §: 1.. Zaj,ęte. ruch-omoś.ci, które nte zos.tały s.porze.r ei mo,wa Wiut .. 9,6. ' § 3, l1!lb· plizwsięhiorsh:m pańs.twowemu,
zaj.muj,ącemu &tę ohrotem tymi p.rzedmiotam>i.
dane w tr ybie art. 101-104, o.rgan egz.e kucyjny s.p.u:eda:
Art. 1-&2. ~ 1. \ Zaj.ęte ruchomości używane, 71il1j ę~e mne z wolnej ręki po c enie. określone.} przez. ten or g.a.n" j,eduakż.e.
nie niższej od lhich wartości szacunkowej.
ruchomości nie wymiemone ,v: -l'ut 1101 oraz zaję,te rucho§. 2. Zajęte ruchomosci, n ie. sprzedane w trybie § 1,
moś:ci nie s.pned~ne w byb.ie a·Ft. Wl D<rg;an eg,z.e kucYJny
prz.eka.zuj,e. w celu s.przedalży do USop0Ilecznio!1ego. przedsię przekaże organ egzekucyjny organizac.ji opieki s p,ołecznej
bio.rstwa.;·. pr:owa.d7i.ącego . sJlTz edaż k omiso>wq teg:o JOdzaju po cenie ustalonej przez t-en organ. Jeżeli org.anizacja ta nie
wyrazi zgody na odPtatne przejęcie ru c homości organ
ruchomości,. jeżeli takie przedsi.ębiorstwo istnieJe w si.edziegzekucyj.ny sprzeda j.e przedsiębiorstwu prowadzą.cemu sk.up
bie organu egzekucyj nego. Or~n egjl!ekłl{;yjny może. p-f'ileprzedmiotów używanych, a gdy ruchomości te nie p.osiadaj",
wieżć lub przesłać takie ruchomości w celu łG:lil sjplliZ.e!ilaż:y
wartości uż ytk owej sprzeda je uspołeczn ion emu przeds.iędo innei miejscowości. Orgąn egzekucyjny mo.ż.e też takie
biol'stwu s.k upu surowców wtórnych.
.
ruchomości s.prz.edać z wolnej. I~ki po cenie odp0wiadają.ceJ
Art.
106.
§.
L
Minis.tet
Finansów
wyda
w
dJQ.dze
rozpowartości szacunkowe i jednus.tce gos.p.o darki . us.po.łe.c 71nionej ,
instytucji oświatowei lub charytatywne} albo innej organi.- r ządzenia. s7icl!e g.ólne prz.e pisy o tryb.ie POs.tęp.o.warria:.
zacJi społ ecznej.
1) przy sp, zed a ży zaj ętych ruchomości ulegających szyb§ 2. Dla sprzedaży komisowej zajętej, ru.ch.omoś.ci cenę
kiemu zepsuciu,.
sprzedażnć;I usta.la s ię. w wysokości wartości szacunkowej. '
2). przy przechowywaniu i sprz,eda.ży zajętego inwentarz&
Jeże'li ruchomość nie zostanie po tej cenie s.przedana w cią
ż ywego ,.
gu mi es ią ca, komisant moz.e obniżyć , cenę. sprzedażną o 25%.
3). przy sprzedaży aa,i.4:Łych maszyn i urz.ądzeń .prnduk.c yjZttzyslt~nej cen}!' sprzedażnej potrąca s.ię · .prowiz-j~ kqmj....
n ych,
.'
.
.
.
L ~
IOW'ą. ·
" 4) przy p.zechQ\~ywaniu i s.l?rz.eda~/zajętych ruchomości
Orrj'an egzekucyjn.y przyzna, na· żądanie dozorcy,
zwrot koniecznych wydatków ' związanych z wykonywaniem
dozoru oraz wYl1agrod'Zenie zadozor, chyba ze dozorcą Jest
Jedna z osób wymienionych wart. 9-7' §: 1.
§' 3. Orqaaa egzekucyjny określa tei. wydatki i w)[nagrodzenie za dozór w razieprzechowywa.nia zajgtych ruChOlUOści w pomieszczeniach przez ten organ utrzymywanych.
. § 4. Na postanowi.enie org.a.nu. egzekucyjnego w s.prawie
zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem do,zoru. o.raz
wynagrodzenia za dozór służy wierzy~ielo\\li" zobowiązane- .
mu oraz. dozorcy zażalenie.
Art: 00. §. 1: Dozo;rca nie odpQwiada za. uszkodzenie"
zniszczenie lUB z.a.g.inię(;ie zajętej ruchomości, wyntkłe wskutek przy.padku lub siły wy.ższej ..
q, 2. Z.a uszk.od'7.enie,. zniszczenie · łub- 2!agiruęcie 2!a<jętej
ruchomości w czasł<e: \ransportu. od:powiad:a orgom eg'dekue:yjny. thvba że wynikły wskutek pnypaaku lub. sił.y wyż
s-2:ej.
§ 2.

",,

l.

5\.

Ł

. ,.
:
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ze szlachetnych metali, innych
rów wartościowych,

kosztowności

oraz papie-

_ 5) przy przechowywaniu i sprzedaży zajętej broni, amunicji i ' innych przedmiotów, !la których posiadanie wy ma.gane jest zezwolenie.
§ 2. Minister Finansów wyda przepisy wymienione w
§ 1 pkt 2 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, -a wymienione w § 1 pkt 5 - w porozumieniu.- z Ministrem Spraw
Wewn ętrzn ych.
f

Art. 107. Przepisów art. 101-106 nie stosuje się do
. sprzeda ży zajętych zagranicznych środków p łatnic zych. Zajęte zagraniczne środki płatnicze organ egzekucyjny sprzedaje . jednostce gospodarki uspołecznionej, posiadającej
uprawnienie dewizowe do ich skupu. To samo dotyczy sprzeda ży z aj ętego złota, platyny i srebra, z wyjątkiem wyrolJów
użytkowych z tych metali.
Art. 108. Jeżeli należnQści piemęzne z mocy przepisów
szczególnych korzy sta ją z ustawowego prawa zastawu na ruchomości , egzekucję z tej ruchomości prowadzi się według
p rzepisów art. 101-107, o ile przepisy szczególne nie zawierają odmiennych postanowień.
.
.
R o z d z i al 6.

------------------

dopiero po stwierdzeniu, że egzekucja z innego mienia zobowi ąz anego okazała się bezskuteczna.
§ 3. ·Z rachunku bankowego rolniczych spółdzielni produkcyjnych bank pokrywa egzekwowane należności pienięż
ne w miarę istnienia środków obrotowych na rachunku. Wypłata nie może jednak ' przekraczać połowy salda czynnego
w chwili dokonania wypłaty. Jeżeli saldo w tej części nie
wystarcza na pe ł ne pokrycie egzekwowanej należności, dalszych wypłat aż do pełn ego pokrycia należności dokonuje się
po · otrzymaniu nowych wpływów, jedną]s: również tylko w '
granicach połowy tych wpływów.

Rada Ministrów
mienie rolniczych
podlegające egzekucji.
§ 4.

okre5lić

mo że

Rozdzi a
Podział

w drodze rozporządzenia
produkcyjnych nie

s pół dzielni

ł

'.

7.

sumy uzyskanej z egzekucji.

Art. 111. Organ egzekucyjny. który prowadzi egzekucję
na rzecz dwóch lub więcej wierzycieli, z kwoty uzyskanej z egzekucji przekazuje odpo wiednie
sumy przede wszystkim wierzycielom, którym słu ży prawo
pierwszeństwa zaspokojenia ich na leżności, a nast ępnie innym wierzycielom.
nal eżn oś ci pienię żnyc h

Art. 112. Gdy kwota uzyskana z egzekucji. prowadzo~
nej na rzecz dwóch lub więcej wierzycieli. nie wystarcza
na uregulowanie . należności wszystkich wierzycieli, organ
egzekuc yj ny dokonuje podziału uzyskanej kwoty między
Art. 109. § 1. Gdy zobow i ązanym do uiszczenia należ
.
wierzycieli stosunkowo do wysokości ich nalei.n ości , z zaności pieniężnej jest Skar b Pailstwa lub inna państwowa
chowan ie m ich uprawnień do pierwszeństwa zaspokojenia
osoba praw na, wierzyciel w celu otrzy'mania tej nale żności
nal eżności.
składa tytuł wykonawczy b ezpośrednio tej pańs twow ej jednostce or ganizacyjnej, z które j dzia'lalnością wiąże się egzekwoWana należność. Jednostka ta obowiązana jest niezwłocz
DZIAŁ III
nie tę na leż ność uiści ć.
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym.
§ 2. . Gdy zobowiązanym jest Skarb Państwa lub inna
Egzekucja

---

fi

P·oz. 151
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należności pieniężnych od jednostek
gospOdarki uspołecznionej.

państwowa osoba prawna z wyjątkiem przedsiębiorstw pań
stwowych, a należność nie zostanie uiszczona w ciągu siedmiu dni od daty złożenia tytuł1;L wykonawczego (§ 1), jed'nostka nadrzędna zobowiązanego na wniosek wierzyciela
zarządzi pokrycie należności z funduszów zobowiązanego.

jest przedsiębiorstwo państwo
we, a należność nie zostanie u iszczona w ciągu miesiąca od
daty złożeni a t ytułu wykonawczego (§ 1), wierzyciel może
zwrOCIC się d o organu egzekucyjnego o przeprowad zenie
egzekucji z rachunku bankowego zobowi ąz anego. Organ
egzekucyjny jednocześnie z wszczęciem egzekucj i za wiada. m ia o tym j ednostkę nadrzędną zobowiązanego. ~gzekucja
z innego mienia przedsiębiorstwa państwowego nie jest dopuszczalna.
.
§ 3.

Gdy

zobowiązanym

Przepisy § 3 nie dotyczą przedsiębiorstw państwo 
wych "Polskie Koleje Państwowe" i "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" ; do tych przedsiębiorstw stosuje się odpowiednio przepisy § 2.
§ 4.

Art. 110. § . 1. Gdy zobow i ąza n y m do uiszczenia nal eż 
pien,iężnej jest ' jednostka gospod a rki uspołecznion e j

ności

nie

b ędąca

należności

.-

pań. stwową

prze prowa dza

j ed nostką

się

organizacyjną,

egzekuc j ę

z jej r.achunku bankówego.

§ 2. Jeżeli egzekucja z rachunku bankowego przl?prowadzona w myśl § 1 nie dała wyniku w okresie jedn ego
miesiąca, może być przeprowadzona egzekucja z innego mien i ażobowią za n ego . Organ egzekucyjny zawiadamia o wszczę
c iu egzekucji z inne go m ienia zobowi ąz anego jego jednostkę

nadr zędną . Egzekucję ześrbdków trwałych można prowadzić

Rozdział

1.

Przepisy wspólne.
Art. 113. Srodkami egzekucji aclministracyjnej
ków o charakterze nie pieniężnym są:
1)
2)
3)
4)

grzywna w celu przy muszenia,
wykonanie zastępcze ,
odebranie rzeczy ruchomej ,
odebranie nieruchomości, opróżnienie lok a li

obowiąz-

innych

]iJomieszczeń ,

5) przymus

b ezpośredn i.

Art. 114. Organy określone w aft. 19 § 2, w granicach
swojej właściwości do nakładania obowiązków o charakter ze n iepie ni ężnym, m09ą stosować środki egzekucyjne wskazane wart. 113 pkt 2, 3 i 5 również w ce lu wyegzekwowania
wydanych bezpośrednio ustnyc h poleceń , bez.. potrze by wy,
stawienia tytułu wykonawczego i doręcz e nia zobowiązane 
mu postanowiE'nia o zastos o wani u _środka eqzekucyjnego,
j eże li zwłoka w wykonaniu obowiązku groziłaby niebezpieczeństwem dla żvcia lub zdrowia lu d7kieq o albo ciężkimi
szkodami d la gospodarstwa narodowego l ~b j eżeli wymaga
tego szczególny interes społeczny.
Art. 115. Zobowiązany do wykonania obowiązku o charakterze ni epieniei.n y m może być wezwany do wyjawienia.
gdzie zn'a jduje się przedmiot. kt óreq'Oegzekucja dotyc zy.,:
Przepisy art. 68 stosuje się odpowiednio.
.

.~

-
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Art. 120. Przepisy art. 11 9 slosuje się również w przypadkach nakład ania dalszych grz ywie n w celu przymuszenia, gdy zobowiązany mimo wezwania · nie wykonał obowiąz
ku określonego w tytule wykonawczym.

R o z d z ia ł 2.

Grzywna w ' celu przyinus.zenia.

• 1-;

Art. B6. § 1. Grzywnę w celu przymuszenia nakłada
gdy egzekucja ' dotyczy s pe łnienia przez zobowi1ganego
obowiązku znoszenia lub zaniechania all;lo obowią zku wykonania czynnośd, a w szcze.g ólności czynności , której z powodu jej caarakte ru nie może spe łnić inna osoba za zobosię,

wiązaneg·o.

Art, 117. § 1. Grzywna w celu przymuszenia może być
zarówno na osoby fizyc zne, jak i osoby prawne,
' a także na jednostki orgańizacyjne nie ' posiadające osobowości prawnej.
n akładana

§ 2. Gdy zobowiąza n ym jest osoba fizyczna d z iałająca
przez ustawowego przedsta wicie la, prze dsiębiorstwo pań
stwowe łub inna . państwowa jednostka organizacyjna, organizacja spółdzielcza , samor ządow a, zawodowa lub inna s połeczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowbści prawnej, grzywnę nakłada się na ustawowego przedstawiciela zobowiąz e. ne go lub na osobę, do któ'rej należy b ezpośrednie czuwanie nad wykonywaniem przez
zobowiązan eg o obowiązków tego rodzaju, jakim . jest egzekwowany obowiązek. Jednocześnie ' może być na lożona
grzywna na zobowiązaną osobę prawną ,lub jednostkę organizacyjną, je żeli jest to niezbędne dla przymuszenia wyko, n ania obowiązku.

Art. 118. § 1. Grzywna w celu przymuszenia może
nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyj;s:lej kwocie.

być

grzywna nie może jednak
sumy 2.000 zł, a w stosunku ' do osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej - 10.000 zł.
§, 2.

Art. 121. § 1. Nałożon e grzywny w celu przymuszenia,
nie ' ui szczone w term inie, podl egają śc i ągnięciu w trybie
egzekucji należności pieniężnych, określonym w niniejszej
us tawie. •
.

§ 2.

§ 2. Grzywnę nakłada się r ówn ież, jeżeli nie jest celowe
zastosowanie innego środka egzekucji obowiązków o charak t erze niepi e nięŻDym.

/
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Każdorazowo na łożon a

przekraczać

§ 3. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie
przekroczyć sumy 10.OÓO zł, a w stos unku do osób praw-

nych i jednostek organizacyjnych nie
wości prawne j 100.000 zł.

posiadających .

osobo-

§ 4. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia
zm ieniać określone w §- 2 i 3 granice grzywien.

Art. 119. § 1. Grzywnę w celu przymuszenia
organ egzekucyjny, który doręcza zobowiązanemu :
1) odpis tytu łu wykonawczego zgodnie z art. 31,
2) postanowienie o nałożeniu gr.zywny.

nakłada

Ob owi ąuik

prz~chodzi .

uiszc zen ia na łożonych grzywien nie
na spadkobierców lub prawonabywców zobowią

zanego.
Art. 122. § 1. W razie wykonania obowiązku . określo
nego w t yttIJe wykonawczym nałożon e . a ni e uiszczone lub
nie ściągnięte grzywny w celu przymuszenia pod l egają urno-,.
r zeniu.
§ 2. Postanowienie w sprawie umorzenia grzywny wydaj e organ egzekucyjny na wniosek ' zobow i ązanego . Na postanowienie o odmowie umorzenia grzywny s,łu ży zażalenie.

Art. 123. . Na wniosek zobowiąza n ego, który wykonał
w uzasadnionych ' przypadkach UfSZC7.0 ne lub ściągni ę te grzywny w celu przymuszenia ' zwrócone
w całości lub w części. O zwrocie grzywny postanawia organ
egzekucyjny za zgodą jednostki n adrzędnej.
obowiązek . mo.gą , być

Rozd zi a

Wykonanie

ł

3.,

".

zast ępcze.

Art. 124. 'Wykonanie zastępcze stosuje śię, gdy egzekucja dotyczy obowią zku wykonania czynności, którą można
zlecić innej' . osobie ' do wykonania ZiT zobbwiąza ne go i na "
jego kos zt.
.
Art. 125. § 1. \V ce-In zastosowania środka egzekucyjnego określonego w art. 124 organ egzekucyjny doręczazo
bowiązanemu:

1) odpis tytułu wykonawczego zgodnie z art. 31,
2) postanowienie, że obowiązek objęty t y tułem · wykonawczym zostanie w trybie postępowania egzekucyjnego
wykonany zastę pczo przez inną osobę za zobowiązane
go, na jego k oszt i niebezpieczeństwo.
§ 2. W postanowieniu o zastosowaniu wykonania zastęp
cze go organ e gzekucyj ny może wezwać zobowiązanego . do
wplaceni.a w oznaczonym terminie określonej kwoty tytułem
zaliczki na koszty wykonania zastępczego, z pouczeniem, że
w przypadku niewpłacenia . kwoty w ):ym termInie zostanie
ona ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej należ
ności pieniężnych.

§ 2.

Postanowienie o

n ałożeniu

g.rzywny powinno za-

wierać:

1)

wezwanie do uiszczenia nałożon ej grzywny w oznaczon ym terminie z pouczeniem, że w przypadku nieuiszczenia grzywny w terminie zostanie ona ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,

2) wezwanie" do wykonania obowią zku określonego w tyt ule wykonawczym w terminie wskazanym ' w postanowieniu, z z.agrożeniem , że w razie niewykonania obowiązku w termini'e będą nakładane dalsze grzywny w
tej samej lub w wyż szej kwocie.

.i

§ 3. Z obowiązanemu służy prawo zgłoszeni a zarzutów
wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia postępowania
e gzekucyjnego (art. 32 i 33) oraz prawo wniesienia zażale
nia na postanowienie o n'ało żeniu grzywny.

§ 3.

W postanowieniu o zastosowan iu wykonania zaorgan egzekucyjny moż e również nakazać zobowiązane mu dostarczenie posiada~j dokumentacji, a także
posiadanych . materiałów i środków przewozO'wych, niezbęd
nych do zastępczego wykonania egzekwowanej cz ynno ści,
z zagro ż eniem zastosowania odpowied nich środków e gzekucyjnych w razie uchyle nia się zobowiązanego od dostarczenia tych dokumentów, materiałów i środków przewozowych.
stępczego

§ 4. Z obowiązanemu służ y prawo zgłoszenia zarzutów
i wniesienia zażalenia Vi sprawi e prowadzenia postępowania
egzekucyjnego (art. 32 i 33) oraz prawo wniesienia zażale 
nia na postanowienie o zastosowan,iu wykonania zastępczego.

Art. 126. Organ egzekucy jny może wydawać postanowienia w sprawie wezwania zobowiązaneg. o do wpłacenia
zaliczek na koszty wykonania zastępczego oraz w s prawie
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dostarczenia dokumentacji , materiałów i środków przewozo-'
wyc h także w toku zastępczego wykonania egzekwawanega
abawiązku . Do tych pastanówień stosuje się przepisy art. 125.

być mu przez .organ egzekucyjny odebrana Vj celu wydania
je j wie rzyciefawi. Datyczy to r ównież abawiązku .wydania
r zeczy h a określany .okres czasJ.

Jeżeli w pastanawieniu w sprawie wykanania
nie wskazano asaby, której zos ta ł a zlecone za. stępc z e wykonanie egzekwawanefJa .obowiązku, .organ egze kucyjny zleci wykananie egzekwowanych czynnaści określonej przez siebie osabie w terminie n ie dłuższym niż miesiąc i zawiadomi o tym zobawiązanega.

§ 2. Odrębne ' przepisy .określają przypadki, w których
§radek egzekucyjny przewidziany w § 1 maże być zastasawany przy egzekuc ji obawiązku wydania rzeczy ruc h amej
.oznaczonej tylka co 0.0 radzaju lub gatunku.

A rt. 127.

zastępczega

A rt. 128: Wykonawca odpowiada wabec zobowiązanega
za rzetelne wykonanie rabót , celawe zużycie materia ł ów dostarczanych przez zobawiązanego .oraz' prawidłowe korzysta. nie z jego środków przewozowych. ZobQwiązany może dochodzić swoich roszczeń bezpaśrednio ad yvykonawcy.
Art. 129. § 1. . Z abawiązany ma prawo wglądu w czynności wykanawcy .oraz zgłaszania da .organu egzekucyjnego
wniasków ca do spasobu wykanywania tych czynności.

.§ 3: ŚfGde.k egzekucyjny .określany w §
stasuje ~ię
również, gdy egzekwowany jest 'abawiązek zniszczenia rzeczy ruchome j, nakazany ze wzg l ędów sanitarnych lub. innych
a także gdy · egzekwawany obowią 
zek pa lega na ujawnieniu posiadania .oznaczonej rzeczy ruchamej .
względów społecznyc h,

A rt. 134. § L Organ egzekucyjny stasuje śradek egz-e-'
kuc y jny .okreś lo ny wart. 133 również, gdy podlegająca ode. braniu rzecz ruchoma znajduje się we władaniu innej Qsoł;>y ,
jeżeli rzecz tanie została wyłączana spod egzekucji (art. 35}.

§ 2. Zobawiązanymażew taku c~ynności egzekucyj nych zgłosić da organu egzekucyjnega wniasek a zaniechanie dalszego stosawa n ia wykonania zastępczego, jeż, eli wykonawca na t a się godzi, a zo bawiązany zła żył ośw i adczenie ,
że egzekwawany obawiązek wykana w terminie przez organ
egzekucyjny wskazanym. Organ egżekucyjny uw z g l ędni
'wniosek, jeżeli . uzna ta oświadczenie za nie budzące wąt 
pliwości. Organ egzekucyjny może uzależnić wyrażenie zgady na wniasek z'abowiązanega od złoże nia przez ni eg o zabezpieczenia wykon ani a egzekwowanega .obowiązku w for mie, jaką uzna za wskazaną.
'

§ 2. , Gdy egzekwawa ny jest abawiązek zniszczenia· rzeczy ruchamej , nakazany ze względów' sanitarnych lub Innych spałecznych, rzecz ta padlega aqebraniu w trybie określanym wart. 133 również, gdy własnaść rzeczy przeszła
z z abawiązanega na inną .osobę.

.-

Art. 136. § 1. Egzeklator, przystępując da
egzekucyjnych, doręcza zobaw i ą za nemu: '

czynności

1) odpis t y tułu wykanawczego zgodnie z art. 31,
pastanawienie .organu egzekuc y jneg a a wezwani u zobowiązanega da wydania rzeczy .okr eś lanej w tyhile wy-'
kanawczym, z zagrażeniem , że w razie niewykanania
abawiązku zostanie zastasawany środek egzekucyjny w/
celu .odebrania tej rzeczy.

2)

wie wniosku a zaniechanie dals zeg a stosowania wykonania
zastępczega służy zobowiązanemu zażalenie.

Art. 130. § 1. O zakańczeniu czynności egzekucyjnych
w drodze wykanania zastępczega i o wykananiu egzekwawanega .obowiązku organ egzekucyjny zawiadamia zabowią 
zanego. Równo cześ nie dorę·cza mu wyk,az kasztów .wykonania zastępczega, z wezwaniem do uiszczenia na pokrycie
tych kasztów adpowi~Jniej kwoty w , .oznaczonym te'nninie ,
z uprzedzeniem, ż·e w razie nieuiszczenia tej kwaty w termin ie zas tanie ona ściąg·nięta w trybie egzekucji' administracyjne j n ależności pi e niężnych.

• W-f

§ 2. Zabowią z an emu służy prawo zgłoszenia zarzutów
i wnies,ienia zażalenia w. sprawie prowi;łdzenia postępowania
e gzekucyjne go (art. 32 ·i 33) .oraz prawo wniesienia zazalenia na pastanawienie a zastasawaniu śradka egzekucyjnega
.odebrania rzeczy.

Ar t. 137. Odebraną rzecz wydaje się wierzycielowi lub
asabie przez n ięgo ' da adbiaru rzeczy upaważnio,nej , a gdy
nie jest ta możliwe, .odebraną r zecz' oddaje się ria skład' na
kaszt i niebezpieczeństw d wierzyciel·a.

§ 2. Jeżeli koszty wykanania z astępczega są wysakie
alba gdy wykananie zastępc ze trwa dłuższy .okres, .organ
egzekucyjny ma że przed zakończeniem egzekucji daręczać
zabawiązanemu wykazy paczynionych już kasztów z wezwaniem da ich pokrycia w oznaczonym terminie. Przepisy § 1
stasuje się odpawiednia.

Ra zd zi a

ł

5.

O debr anie n i eruchom ości.
lokalu i innych. p omieszczeń:

Opróżni e ni e

Art. 131. Jeżeli zabowiązany' nie wpłaci! w .oznaczonym
terminie .okr eśla nej w pastanawieniu o zastosawaniu wykonania zastępczego- kwaty tytułem zaliczki na koszty '..vykanania zastępczega (art. 125 § 2) lub kwaty na pakrycie ko~.:z
tów wykanania zastępczego wskazanej w wykazach doręc z a
n yc h zobawiązanemu w myśl art. 130, .organ egzekucyjny
wszczyna egzekucję tych należn aści stosawnie do przepiSÓ'l'1
a egzekucji administracyjnej należnaści pi e nię ż nych .

Art . 138. § 1. Jeżeli ew,ekwawany jest abawiązek wydania nieruchamaści alba .opróżnienia lóka lu mieszka lne go
lub uż y tkawega .alba innego pomieszczenia, stosuje się ś-ro~
dek egzekucyjny prawadzący da .odebrania zobowiązanemu
ni e ruchamaśc i alba usunięcia zobawiązanego z zajmawanega lakalu lub pamieszczenia, w celu' wydania te j nieruchamości lub apróżniane g a lokalu (pomieszcze nia) wierzycieloArt. 132. W sprawach kas ztow wykanania za stępczega, . wi. Datyc zy ta równiez abowią,zku wydania nieruchomaści
na .oznaczony .okres czasu,
.
nie -uregulowanych wart. 124-13i, stasuje się przepisy
ar t. 62 i 63.
§ 2. Egzekucję prawadzi się przeciw zaba w iązanemu ,
Razd zi a

ł

Odebranie rzeczy ruchomej.
Art. 133. § 1. Jeż.eli zobaw.iązany uchyla s-ię od a bawiązku wydania .oznaczanej rzeczy ruchomej , rzecz ta może

'.

}

człankam jego radziny i damawnikam or1lZ inn ym asabam

4.

zajmującym

.

mają być

nieruchamaść

.opróżnione

lub lakal (p a mie szczenie), które
i wydane.

Art. 139. Odebrania n ieruchamaści lub .opróżnienia ' lokalu i pamieszczeń dakanuje egzekutor, wyznaczany przez
organ egzekucyjny (art. 30).

~.

,,~'

Art. 135. · Od e brania rzeczy dakanuje egzekutor wyzna~
czany przez organ egzek ucyjny (art. 30) .

§ 3 . . Na pastanowienie .organu egzekucyjnego , w spra-

.

,"~,

Poz. 1St
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Art. 140. § 1. Egzekutor przystępując do czynn;ści egzekuc;yjnych dor~cza zobowi ą zanemu:
1) odpis tytuł:u wykonawczego zgodnie z art. 31,
2) postanowienie organu egzekucyjnego · o wezwaniu , do
wykonania obowiązku wydania nieruchomości albo
opróżnienia lok!llu (pomieszczenia) określonego w tytule wykonawczym, i zagrożeniem, że w razie ni ewykonania obowiązku zostanie zastosowany środek egzekucyjny w celu odebrania nieru chomości lub opróżnie
nia lokalu (pomi ęszcze nia).

o"

"f.-

"'

. § 2. Zobowią zanem u służy prawo zgłoszenia zarzutów
w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjn e go (art. 32
i 33) oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie w
spra wie zastosowania środka egzekucyjnego.

,

w wykonaniu obowiązku może zagroZłC zdrowiu lub ż y ciu albo spowodować ni emożność luą
znaczne utrudnienie w dochodzeniu wykonania przez zobowiązanego obowiązku, a także w innych , przyp adkach okr e,
ślcinych w odrębnyc h prze pisach. mo że być niezwłocznie zastosowany przy mus b ez pośredni wykonania .obowiązku w ynikają ceg o z przepisu prawa, po ustnym wezwaniu, organu
egzekucyjnego, bez uprzedniego upomn ienia zobowiązanego
ora z bez d.oręczenia- mu odpisu tytułu wykonawczeqo i postanowienia o wezwaniu do wykonania obówiązku· (§ 1).

~ kucyjnego.

Art. 141. Egzekutor usuwa · z nieruchomości lub lokalu
(pornieszczenia). które mają być opróinione lub wydane wie~
. r zycielowi, z naj dujące się tam ruchomości z wyjątkiem tych ,
które łącznie z nieruchomością (lokalem, pom ieszczen iem)
podlegają w.ydaniu wIerzycielowi, i wzywa osoby prze by ~ wa jąc e na tej nieruchomości lub w tym lokalu (pomieszczen iu) do jego opuszczenia, z zagrożeniern zastosowania przymusu be z pośredniego, a w razie oporu podejmuje odpowiednie kroki w celu zastosowania przymusu bez pośredniego.

-'.

§ 3.

Jeżeli zwłoka

§ 4.

Określone w' § 3 ZasĘldy stosowania przymusu be.z-

pośredniego

dot ycz ą

również

organów celnych przy spra-

wowaniu kontroli celneJ.

Art. 142. Gdy nieruchomość podlegająca wydaniu albo
lokal (pomieszczenie) podlegające opróżnieniu są zamknięte,
egzekutor zarządzi ich otwarcie, przy zastosowaniu przepisów art. 43 i 49.
Art. 143. Ruchomości usuni ęte z nieruchomości lub lokalu (pomieszczenia) egzekutor oddaje zobow i ązanemu lub
osobie dorosłej spośród jeuo . członków rod ziny i domowni'k ów albo na przechowanie inn ej osobie lub na skład, na
koszt i niebezpieczeństwo zobowiązanego, albo zarządzi prz e.niesienie tych ruchomości na koszt i niebe z piecz e ństwo zobowiązanego na inną jego nieruchomość lub do innego lokalu (pomieszczenia) zajmowanego przez zobowiązan ego lub
przydzieloneuo mu W myśl obow.ią z:u jących przepisów.

Poz. 151

Art. l41. § 1. Egzekutor, przystępując do czynności
euzekucyjnych, doręcza zobowiązanemu:
1) odpis tytułu wykonawczego zgodnie z art. 31,
2) postanowienie organu . egzekucyjnego o wezwaniu zo. bowiązanego do wykonania ' obowiązku wskazanego w'
tytule wykonawczym , z zagrożeniem zastosowania przymusu _bezpośredniego.

§ 2. Zobowią zanemu służy prawo zgłoszenia zarzutów
i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia postępowania
egzekucyjnego (art. 32 i 33) oraz prawo wniesienia zażale
nia na postanowierlie w sprawie zastosowania środka egze-

.~-

•

Egzekutor może zastosować przymus bezpow tok u postępowania egzekuc y jneuo, które'
zo stało wszc zę te w celu zastosowania inn ego ze środków
eqzekucyjnycb, wymienionych wart. H3, gdy ten środ 'ek
e~Fekucyjny okazał si ę .be zskut eczny, a zastosoW ani e przymusu bezpośr ed nieu·o może doprowadzić do wykonania euzekwowan e.go obowią zku W tym przy padku przepisu art. 147
§ l nie ' stosuje się, natomiast euzekllt0r powinien ustnie
uprzed z ić zobowiązanego; że w ra zie dalsze go l1Chylania s ię
od wykonania obowią zku zastosuje przymus bezpośredni ..
Art. 148.

średnI

'

równie ż

Art. 149: Egzekutor mo ź, e w toku czynności' egzekucyjnych . zastosować przymus bezpoś r ed ni również do inne j '
osoby nie będącej zobow iąz an y m. j eż eli jej d ziałalnoś ć lub
Art. 14( J eżeli zobowiązany mimo. wezwanJa nie ode- , wstr zymywanie s ię od clzialalno śd albo jej zachowanie się
stan owi przeszkodę w doprowadzeniu do wykonania egzebrał w zakreślonym terminie ruchomości oddanych na prze'
• chowanie lub złożonych na skład, .a koszty przechowania kwowanego obowiązku.
lub składu mogą by ć wyższe niż warto~ć t yc h ruchomoś c i,
Art. 150. § 1. Przymus b ezpo średni w stosunku do osoorgan egzekucyjny, na wniosek osoby, u któr ei znajdują się
by wojskowej lub funkcjonarius za Milicji Obywatelskie j mote ruchomości, może je '!i przedać w drodze ,licytacji, stosując
że być zastosowany tylko przez właściwy organ wojskowy
odpowiednio przepisy art. 103'-104.
lub organ Milkji ·Oby watelskiej. O zastosowanie przymusu
bezpośredni.ego > do osoby wojskowej lub funkcjonarius za
R o z d z i a ł 6.
Milicji Obywate lskiej' organ egzekucyjny zwraca się do wła 
ŚC,iwego oruanu wojskowego lub oruanu Milicji ObywatelPrzymus bezpośredni.
skiej.
Art. 145. § 1. Przymus .bezpośredni pol ega na doprowadzeniu do wykonania obowią z ku podlegająceUo egzekucji
drogą zagrożenia zastosowania lub drogą zastosowania bezpośrednio skutecznych środków , nie wylączając siły fizy cz. n,ę j, . w celu usunięcia oporu zobowiązaneqo i oporu innych
osób, które stoją na ,p rzeszkodzie wykonaniu obowiązku.
W szczególności przymus b ezpośredni stosuje się
w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązan e~!o
opuszczenia ni eruchomości, lokalu (pomieszczenia), wydania
rzec zy, zaniechania czynności lub nieprzeszkad zania inne j
osobie w wykonywan iu jej praw, a także w przypadkach,
gdy te względu na charakter obowią zk u stosowanie innych
środków e9zekucyjnych nie jest możliwe,
§ 2.

~,.
, .
~

~.

Art. 146. Oruan egzekucyjny w yznacza egzekutora
(a rt. 30) w cel u prze prowadzenia egzekucji przez zastoso- ·
wanie przymusu be zpo średni e go.

/.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si ę , gdy ze względów sanitarnych lub innych społecznyc h zachodzi potrzeba natychmiastowego wykonania egzekwowan ego obowiązku, a wlaściweuo organu wojskowego lub organu Milicji Obywa tel~
skiej ni e ma na miejscu.
DZIAŁ

Postępowanie

IV.

.zabezpleczające.

Rozd z iał

1.

Przepisy wspólne.
Art. 151. ~ 1. Organ eqzek uc yj ny dokonu je na wnioSE'k' wierz yc ie .la, pned wszczęcirm postępowan i a egzek ucy j nego, zabezpieczenia należności pi e niężn e j lub wykonania

~-
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niepienI~znym,

o charakterze
mógłby

utrudnić

lub

jeżeli '

udaremnić

brak zabez-

egzekucję.

. § 2. Zabezpieczenie może być dokonane także p~zed
termine m płatności należności pieniężnej lub przed terminem wykonania obowiązku o char·a kterze nie pieniężn ym .
§ 3.

Zabezpieczenie

należności pieniężnych może

czyć również przyszłych powtarzających się świadczeń.

doty,

Art. 152. Zabezpieczenie może być dokonane ró wnież
przed ustaleniem kwoty należności pieniężne j lub obowiąz
ku o charakterze niepieniężnym, j eżeli brak zabezpieczenia
mógłby utrudnić lub udaremnić skuteczne przeprowadzenie
egzekucji, a przepisy szczegolne zezwalają na takie zabezpieczenie.
Art. 153. Wniosek o zabezpiecżenie pOWInien odpowIawarunKom określonym . wart. 26 § 1 pkt 1-5. Ponadto
wniosek powinien zawierać uzasadnienie, w którym należy
wskazać ' niebezpieczeństwo utrudnienia lub udaremnienia
e gzekucji.
dać

Art. 154. § 1. Organ egzek u cyjny wydaje postanowienie w spraw ie zabezpieczenia. W ra zie uwzględnienia wnios ku o zabezpieczenie organ egze kucyjny W postanowieniu
określi obowiązek , którego zabezpieczenie dotyczy, oraz sposób i zakres zabezpieczenia. W razie potrzeby można zastosować jednocześ nie kilka sposobów zabezpieczenia.
Organ egzekucy jny mo że uzależnić wydanie postanowienia o zabezpieczeniu od złożenia przez wierzyciela
k aucji na zabezpieczenie roszczeń zobowiązanego o naprawę szk ód spowodowanych wskutek wykonania postanowienia o zabezpieczeniu.
§ 2.

lić

§ 3. Organ egzekucyjny może w .każd y m czasie uchylub zmienić postanowienie o zabezpieczeniu.

Poz.l51

-

§ 3. Na postanowi~nie organu egzekucyjnego w sprawie przedłużenia terminu -określonego w ', § 1 lub odmowy
przedłużenia tego terminu służy wierzycielowi i zobowiąza~
nemu zażalenie.

Art. 158. § 1. Zabezpieczenie nie może
go, aby stanowiło wykonanie obowiązku.

§ 2. Postanowienie o zabezpieczen\u
wiązanemu

równocześnie

z wykonaniem

doręcza

się

czynności

zobozabez~

pieczający c h.

roSzczeń

Art. 159. Zajęte w celu zabezpieczenia r zeczy ulegające
szybkiemu zepsuciu podlegają sprzedaży w drodze administracyjnej bez zbędnej zwłoki. Zaj~te w celu zabezpieczenia
inne ruchomo śc i mogą być sprzedane w drodze egzekucji
administracyjnej, jeżeli w r azie niesprzedania stracifyby '
znacznie na wartości albo jeżeli dozór zajętych przedmiotów powoduje znaczne koszty. Dotyczy to również zajętego
w ce lu zabezpiecze)1ia inwentarza żywego , w razie gdy dluż
nik odmawia przyjęcia go pod dozór. Uzyskana ze sprzedaży
kwota podlega złożeniu do depozytu organu egzekucyjnego ..

f

Art. 160. § 1. W razie zbieQ.u postępowania zabezpieczaprowadzonego przez organ egzekucji administracyjnej i organ egzekucji sądowej przepisów art. 60 .nie st'o suje
się, ch yba że w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego rzecz stanowiąca ' przedmiot zabezpieczenia podlega '

jącego

..

.::.

sprzedaży.

§ 2. W razie zbiegu postępowania zabezpieczającego
prowadzonego przez dwa lub więcej organów egzekucji administracyjnej, ma odp{)wiednie zastosowanie art. 61.

Art. 161. § 1. Przepisy art. 62 stosuje' się do opłat za
zabezpieczen ia i wydatków związanyc h z postę
powaniem zabezpieczającym , jeżeli postępowanieegzeku
cyjne zostało wszczęte .
czynności

Jeże li

e gzekucyjne nie ' zostało
zabezpieczenia nie pobiera się,
a wydatki zwią2ane z postępowa n iem zabe zpie czającym obciążają wierzyciela. Przepis art. 62 § 4 stosuje się odpowiednio. '

wszczęte, opłat

postępowanie

za

czynności

Organ egzekucyjny może zażądać od wierzyciela
zaliczki na pokrycie wydatków związa nych z postę
powaniem zabezpieczającym i uzależnić zabezpieczenie od
wpłacenia tej zaliczki.

wpłaty

§ 4. Przepisy art. 63 stosuje się rówmez do
datków postępowania zabe~pieczającego .

R oz d z i a

do

Art. 151. § 1. Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania
egzekucyjnego nie został zgłoszony w ciągu miesiąca od
d okonania zabezpieczenia, a w t erminie trzech mies ięcy od
dokonania f:abezpieczenia przed ustaleniem nal eżności pieniężne j lub obowiązku o charakterze nie pieniężnym (art.' 152),
organ egzekucyjny uchyli za·b ezpieczen ie i zarządzi zwr ot
kaucji złożonej w myśl art. 154 § 2. O uchyleniu zabezpieczenia organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciela i obciąża
go kosztami zabezpieczenia.
§ 2. T ermin okreśfony w § 1 może być przez organ
egzekucyjny przedłużony ną wniosek wierzyciela, jeżeli
z uzasadnionych przyczyn postępowanie egzekucyjne nie
mogło być wszczęte, jednakże termin wszczęcia postępowa 
nia egzekucyjnego co do obowi{!zku o charakterze niepienię inym może być prżedłużony tylko o okres do trzech mie- '
sięcy.

do te-

§ 3.

§ 3. Na postanowienie o zabezpieczeniu słu ży w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia prawo
z głosze nia za rzu tów do organu egzekucyjnego, a na postanowi enie t'e go organu, uznające zarzuty za nieuzosadnione,
prawo wniesienia zażalenia; Przepisy art. 32 i 33 stosuje się
odpowiednio.

Art. 156. Nie stosuje się zabezpieczenia
państ wowych . jednostek organizacyjnych .

zmierzać

§ 2. W drod ze zabezpieczenia nie można stosować przeciw zobowiązanemu przymusu bezpośredni.ego .

, § 2.

Art. 155. § 1. Postanowienie w sprawie zabezpieczenia
doręc za się wierzycielowi.
.

......-""

Zabezpieczenie

ł

opłat

wy-

2.

należnościpieniężnyc.h.

Art. 162. § 1. Zabezpieczenie nale żności pieniężnej naprzez zajęcie p ieniędzy, wynagrodzenia za pracę,
wierzytelności z rachunków bank~wych i wkJadów oszczęd.
nościowych, innych wierzytelności i praw majątkowych lub
ruchomości albo przez wpis hipoteki przy musowej lub zakaz zbywan-ia i obcIążania ni e ruchomoś'ci, która nie maurzą
dzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zagi·
nęła lub uległa zniszczeniu.
st ęp uje

l,.

I,

§ 2. 'Do ?ajęcia w celu zabezpieczenia (§ 1) stosuje się
odpowiednio przepisy o zajęciu pieniędzy, ruchomości, wier zyte lności i innych .praw majątkowych w postępowaniu
eqzekucyjnym. Jednakże zajęcie w 'celu zabezpieczenia wierzytelności z rachunków · b ankowych i wkładów oszczędno
ściowych oraz innych wierzytelności lub praw majątkowych,
związanych z posiadaniem dokumentu, może nastąpić także
/

.
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bez potrzeby odbioru IUQ umorzenia dokumentu (art. 80-82
i 92), je że li zajęcie ma na celu, zabezpieczenie roszczeń o naprawienJe szkody w mieniu społeczn ym wyrządzonej czynem
przestępczym albo zabezpieczenie grożącej kary ,grzywny,
innyCh świadczeń pieniężnych l1Jb przepadku majątku.
§ 3. Zajęcie w celu zabezpieczenia nie m'oże dotyc zyć
r zeczy lub praw zwolnionych spod egzekucji (art. 8-10).

Art. 163. § 1. Pieniądze i papiery wartościowe zajęte
w c~lu zabezpieczenia należności pi e niężnej podlegają zło
żeniu do depozytu organu egzekucyjnego. Na wniosek zobowiązanego zajęte pieniądze podlegają złożeniu w instytucji k:r;e dyto wej za oprocentowaniem.
'
Zaj ę ta wierzytelność po nadejściu terminu jej
powinna być przez dlużnika tej wierzytelności
zrealizowana przez złożenie należności do depozytu organu
egzek ucyjnego. Tak samo powinny być 1ikładane do depozytu organu egzekucyjnego zajęte wynagrodzenia za pracę
i inne należności płatne w przyszłości, bez ponawiania ich
zajęcia aż do wysokości nal eż ności zabezpieczonej.

§ 2.

płatności

Art. 164. Zobowiązany mo że złożyć do organu egzeku,c yjnego wniosek o przyjęcie na zabezpieczenie należności
pienięż nej, zamiast zabezpieczenia wymienionego wart. 162
§ 1, kaucji w gotówce lub w wierzytelnościach w krajowych
instytucjach kredytowych. Organ eqzekucyjny uw zg l ędn i
t aki wniosek i określi kwotę kaucji nie wyższą od nal eżno 
.ści podlegającej zabezpieczeniu.
R ozdzi a

Zabezpieczenie

obowiązków

ł

3.

o charakterze

niepienięinym.

Art. 165. § 1. Or gan egzekucyjny w postanowieniu w
sprawie zabezpieczenia wykonania obowiązku o charakter ze niepieniężnym (art. 154 § 1) określi środek zabezpieczenia lub inną czynność, które stosownie do okoliczności powinny być zastosowane.
§ 2. Przy wyborze środka~abezpieczenia organ egzekuc y jny uwzględni interesy stron w takiej mierze, aby wierzycielowi zapewnić wykonanie obowiązku, a zobowiązane
go nie obciążać ponad potr ze bę.

Art. 166.

Organ egzekucyjny

może

w razie potrzeby

zast'osować także środki 'zabezpieczenia przewidziane w
art. 162 § 1. W szczególności może być dok onane zajęcie
pienięd~y,

wypagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych i wkładów OszczE''p'nościow yc h oraz innych
wierzytelności, j eżeli w ten sposób zabezpieczy si ę pokrycie przez zobowiązanego kosztów wykonania zastępczego.
DZIAŁ

Przepisy

V.

wprowadzające

i

końcowe.

Art. 167. Postępowanie egzekucyjne 'j z abezpieczające ,
t!oczące się w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, bę 
d zie prowadzone w dalszym ciągu w myśl przepisów tej
usta wy i prze~ organy w niej wskazane.
Art. 168. § 1.

Poz. 151
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Pozostają

w mocy przepisy:

1) ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r. o ściąganiu czynszów
najmu i innych należności Państwa związanych z korzystaniem z terenów i budynków państwowych (Dz. U.
z 1958 r. Nr 35, poz. 156 i z 196 1 r. Nr 32, poz. 159),
2) ustawy z dnia LI gI:udnia 1958, r. o szczególnym trybie
ściągania zaległości z tytułu niektórY5=h zobowiązań

właścicieli

nieruchomości
wobec Państwa (Dz; U.
z 1958 r. Nr 77, poz. 398 i z 1962 r., Nr 38, poz. ,166),
3) ustawy z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmo waniu nie. których nieruchomoś.ci rolnych w zagospodarowanie lub
na )Vłasność Państwa oraz o zaopatrzeniu emerytalnym
właścicieli tych nieruchomości i ich rodzin
(Dz. U.
Nr 38, poz. 166).

§ 2. Pozostają w mocy przepisy ustaw szczególnych
o zabezpieczeniu w drodze egzekucji administracyjnej, na
podstawie postanowienia prokuratora, sądu, organu administracji finansowej, administracji celnej lub organów kontroli i rewizji finansowej, w postępowaniu karn ym lub karn ym skarbowym roszcze ń ' o naprawienie szkody wyrządzo
nej czynem pr zestępc zym w mieniu społecznym, grożące]
kary grzywny, inn ych świadczeń pi e nię żnych lub przepadku
majątku.

§ 3. W postępowaniu o zabezpieczenie, o 'który m jest
mowa w § 2, postanowienie o wyłączeniu wydaje organ egzekucyjny określony wart. 18, stosując przepisy niniejsze j
ustawy. Na postanowieni e o wyłączeniu służy prawo wniesienia zażalenia organowi, który wydał postano wienie o zabezpieczeniu, oraz wierzycie lowi. ' Do czasu ro zs trz yg n ięci a '
za ż alenia d'okonane już czynności egzekucyjne po z ostają
w moc y.

§ 4. , P ozostają w mocy przepisy szczególne o egzekucyj n ym wykonywaniu or ze czeń zapadłych w postępowa'niu
arbitraż owy m.

§ 5. W postępowaniu organów celnych przy sprawowaniu kontroli celnej przepisy art. 50 i 51 stosuje się, jeżeli prawo celne inacze j nie postanawia.

Art. 169. § 1.

Pozostają

w mocy przepisy:

1) ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o Narodowym Banku
Polskim (Dz. U. Nr 72, poz. 356).
2) ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym
(Dz. U. z 1960 r. Nr 20, poz. 121 i z 1964 r. Nr 8, poz. 50)
ze zmianą wynikającą z § 3.
§ 2. W szczególności pozostają w mocy przepisy o egzekucji należności pieniężnych przypadających od I;>anków,
zawarte wart. 42 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o Narodowy m Banku Polskim oraz wart. 23 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym.

§ 3. Wart. 42 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym dodaje się ust. 3 w brzmieniu :

,,3. Umarzanie książeczek oszczędnościowych na okaziciela lub imi ennych, w toku prowadzenia egzekucji
sądowej lub administrac yj nej z rachunku bankowego stanowiącego wkład oszczędnościowy, r egulują przepisy Kodeksu post ę powania cywilnego oraz
przepisy _ o egzekucji administracy jnej. "
Art. 170. Pozostają w mocy przepisy art. 60 i 77 ustawy z dnia 30 stycznia 195.9 r. - Prawo lokalowe (Dz. U.
z 1962 ,r. Nr 47, poz. 227).
'
Art. 171. Przepisy ustawy dotycząc e:
1) ministrów i naczelnych organów administracji państwo
wej - stosuj e się również do urzędów centralnych i ich
kierowników,
2) prezydiów wojewódzkich rad narodowych - stosuje się
r ówn ież do prezydiÓw miejskich r ad narodowych miast
wy łąc zonyc h z województw,
3) prezvdiów powiatowych rad narodowych - stosuje się
równ ież do prezydiów 'miejsl(ich rad narodowych miast
stanowiących I?owi~ty miejskie oraz prezydiów d zielni-

'P,OŻ.
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f

c owych rad narodowych w miastach

t

wyłączonych

z w o - § 2. W

szczególności tracą

151

moc:

jewództw.
Art. 172. W sprawach umarzapia opłat za czynności
egzekucyjne, które zostaną uregulowane przep is ami wydan ymi na podstawie art. 63 § 1, nie stosuje się przepisów
d ekretu z dnia 16 mają 1956 r. ó umarzaniu i udzielaniu ulg
w spłacaniu należności państwowych (Dz. U. Nr 17, poz. 92) .

1) rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu
przymusowym w a dmi nistracji (Dz. U. Nr 36, poz. 342
z późniejszymi -zmianami),
, 2) dekr e t z dnia 28 .stycznia 1947 r. o egzekucji administ\acyjne j świadczeń pieniężnych (Dz. U. Nr 21, poz. 84
z póżniejszymi zmianami),

Art. 173. Rada Ministrów może w dr odze rozporząd z enia postanowić , że przepis y dz i ału II rozdziału 5 w zakresie ' przechowywa nia, oszacowania i s p rzedaży zajętych ru;_ ch omości b ę dą miały w całości lub w c zęści odpowiednie
t, za stosowanie
przy zbywaniu niektórych ruchomości , które
sta ły się własnością Państwa na podstawie przepisów o lik widacj i mienia, o przepadku mienia, z tytułu spadków lub
z innych tytułów albo gdy Państwo -ria p6ćlstawie. 's zczegóin ych pr zepisów J'est upoważnione do sprzedaży obcej ru; ch omości , a także wprowadzić odchylenia _od tyc h przepis ów przy zbywaniu tych ruchomości.

3) art. 37 d ekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiąza niach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami).

t

§ 3. Do cza su wydania pr zepIsow wykonawczych przewidzian ych w niniejszej ustawie pozostają w mocy przepisy
dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne.

A r.
t 175
. .- z d'
' . U s t awa' w ch o d ZI. w zycIe
mem
nia 1967 r.

Art. 174. § 1. Tracą -moc dotychczasowe przepisy w
Przewodniczący Rady Państwa: E. Ochab
spra wach uregulowan ych w niniejszej ustawie.
., _ Sekretarz Rady Państwa: J. Horode cki

s{ycz-

."

,
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Reklamacje z powodu niedoręczenJa poszczególnych numerów wnosić na l eży do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady' Ministrów (Warszawa 36, ul. Powsińska 69/71 ,- skrzynka pocztowa nr 14) w terminie 10 'do 15 dni po otrzymaniu następnego ko_ ......._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _________.:.:
lejnego numeru.
Opłata za prenumeratę Dziennika Ustaw wynos i:
Opłata za prenumeratę załączn~ka do Dziennika Ustaw

r ocznie 75, ~ , półrocznie 45, - zł.
wynosi: rocznie . 45,- zl, półrocznie 27,-

z
::;ł;.;.._ _ _. _____

Prenumerat.ę można zgłaszać

tylko na okres roczny (od 1.I) lub na okres półroczny (od l.I i od 1.VII). O p łata powinna -być uiszczona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny l ub za I pólroó.e - do dnia 30 listopada, za
II p ółrocze - do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych nunierów dokona na zostanie z opóżn i eniem. Op ł ata za pren u meratę powinna być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym przekazem poczt owym na k onto Narodowego Banku Polsldego, O ddział IV M iejski, Warsza wa, nr 1528-91 -903; cz. 05, dz. 40; § 52. Rac hu nków
_za - prenumeratę nie wystawi a si.ę. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez. skrótów ), naz\"ę 'j numer d orę 
c za .jącego urzędu , poc ztowego (jak Warsza wa lO, Po z nań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianychegzemplar"zy Dziennika Ustaw. Prenumeratę możn-a zgłaszać również bezpośrednio w punkcie s p rzedaży w Warszawie, przy
_____
. ___
Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4.
I?ojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw nabywać m~żna w punktach sprzedaży w Warszawie: A l. I Armii WOjska Polskiego 2/4, "Dom Książki" - I<sięgarni a Prawno-Ekonomiczna - ' ul. Nowy Świat l, kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów - a l. Gen.
, Świerczewskiego 127, w kasach Sadów Woiewódzkich w: BiałYI':) stoku , Katowicach , Kiekach, Kosz.ali nie, Łodzi, Olsztynie, O polu,
·Rl.eszowie, Wrocławiu i Zielonei Gór ze ora z w kasa ch Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cies7ynie, C z ęstochowie,
Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie , Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlk p., Poznaniu, P r zemyślu, Raciborzu, Radomiu , Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamoś.:c:.:ju::;.~_________~_ _ _ _ _ _ ._ _ __
Redakcia: Unad Radv Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, al Uiaulowskie 1/3.
Administracja' Administracia Wvdawf1irtw Ur zęd u Radv Ministrów, Warszawa 36, ul. Powsińska 69/71 (skrzynka pocztowa
Tłocwno

nr~

_z polerenia Pre7esa Rady Min,i strów w Zak lad ach Graficznych "Tamka " . Zakl. nr l. Warszawa, ul. Tamka 3.

Zam. ' 945,

Cena -4,00

zł

